
  Lejekontrakt Kreta 

  
  
Mellem foreningen The Golden Foundation som udlejer og  XXX  som lejer   er der indgået 
følgende lejeaftale: 
  
Lejer lejer flg. antal uger i foreningens ejendom ved Rogdia på Kreta:  1 uge  til Dkr 12.800 pr. uge 
i 8 år 

  
Lejer anvender lejligheden efter aftale med foreningen, dog således at lejer hvert år har fortrinsret til 
uge  
  
Lejemålet omfatter en lejlighed på 28-40 m2 + terrasse samt adgang til al foreningens ideelle anpart 
på ca. 3000 m2. inkl. templets 2 etager. Lejlighedens standard er som forefindes med eget toilet, 
brusebad og køkken. En lejlighed er beregnet til 2 personer med mulighed for op til opredninger.  
  
Den uge eller de uger, som lejer har fortrinsret til, tæller som lejet uafhængigt af om de anvendes 
eller ikke, med mindre lejer minimum 2 måneder før fortrins ugen meddeler, at han/hun ikke vil 
anvende ugen. Lejer har ret til selv at finde en anden lejer til at overtage lejemålet, såfremt den nye 
lejer skriver kontrakt med foreningen.  
  
Lejligheden er møbleret og køkkenet er udstyret på et niveau af minimum ,en gennemsnits standart 
for ferielejligheder på Kreta. 
  
Lejer er indforstået med at være medlem af The Golden Foundation i hele lejeperioden. En årlig 
delagtighed i løbende udgifter som elektricitet og vand kan fastsættes af foreningens 
generalforsamling. Lejligheden rengøres efter brug. 
  
Lejer er indforstået med at rette sig efter foreningens retningslinier m.h.t. røg, støj og alkohol. 
   
Lejemålet af en uge starter  om søndagen. Foreningens administration kan fastsætte en anden uge 
dag, såfremt de mest benyttede flyselskaber ændrer flyvedage.   
  
Såfremt lejer tidligst 3 år efter lejemålets indgåelse ønsker at opsige lejemålet, før lejeperioden er 
udløbet  og ikke finder en anden, der kan godkendes til at overtage lejemålet har foreningen pligt til 
at tilbagebetale lejer 80 % af den forudbetalte leje for ikke-benyttede uger  
   
Ved lejemålets indgåelse betales kr. 12.800 . 
 Kvittering for betalt leje er lejers girotalon, med mindre anden form for kvittering ønskes af lejer. 
  
Dato      

som lejer   som udlejer 
                                                                                       The Golden Foundation 
   
 

 


