
HOE APPARTEMENT RESERVEREN?

Maandelijks huren

C/ Sepúlveda 154, 08011 Barcelona
C/ Casanova 99, 08011 Barcelona
C/ Casanova 95, 08011 Barcelona
C/ Bailén 200, 08037 Barcelona

C/ Ayala 74, 28001 Madrid
Tel.: (+34) 915 762 474

ShMadridShBarcelona

Toeristische accommodatie Jaarlijks huren VerzekeringenAankoop en verkoop Herinrichting en decoratie

Tel.: (+34) 934 521 347
www.shbarcelona.com
sh@shbarcelona.com
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APPARTEMENT 
KIEZEN 

DOEL VAN HET 
VERBLIJF 

DOCUMENTATIE 
OVERLEGGEN 

EVALUATIE 
AANVRAAG (24 UUR) 

BEVESTIGING 
RESERVERING  

AANKOMST 
APPARTEMENT 

Selecteer een 
appartement en 

specificeer de 
gewenste data 

van aankomst en 
vertrek.

Aanvraag van 
documentatie, 

afhankelijke van 
reden van verblijf.

Reserveringsaanvr
aag ter 

goedkeuring met 
woningeigenaar 

overleggen.

Goedkeuring van 
aanvraag of 
zoeken naar 

alternatieven.

Ter bevestiging 
van de 

reservering wordt 
de helft van de 
borg betaald.

Betaling resterend 
bedrag voor 

sleuteloverdracht 
en intrek in 

appartement.

VEREISTE DOCUMENTEN

•  ID / Paspoort

STUDENTEN/STAGIAIRES:

•   Inschrijvingsbewijs
     opleiding.
•   Stageovereenkomst .

ZELFSTANDIG ONDERNEMERS:

•   Bankafschriften +
     belastingaangifte of
     facturen

WERKNEMERS:

•   Arbeidscontract
     (nationaal/internationaal)
    + 3 laatste salarisstroken

BEDRIJVEN EN OVERIGEN:

•   Neem contact met
     ons op om uw
     mogelijkheden te
     bespreken

INFORMATIE OM REKENING MEE TE HOUDEN

VERBRUIK
Het verbruik (water, elektriciteit en gas) zit niet in de huurprijs. Voor uw 
verblijf brengen wij daarom naar aanleiding van het aantal 
slaapkamers in het appartement de verbruikskosten als voorschot in 
rekening:

Deze voorschotten worden aan het einde van het huurcontract 
verrekend met het werkelijke verbruik.

1

2

100€

140€

3

4

180€

240€

INTERNET
Als extra service is internet inbegrepen bij de maandelijkse huur.

SCHOONMAAK
De eindschoonmaak is verplicht en deze wordt bij de huurder in 
rekening gebracht en verrekend met de borg.

SLEUTELOVERDRACHT
Er zijn twee opties voor het ophalen van de sleutels van 
het appartement:

Diegene die heeft gereserveerd heeft recht op volledige restitutie van het aan ShBarcelona overgeboekte bedrag indien het 
huurcontract vanwege de verhuurder van het appartement niet door mocht gaan. In dit geval kan echter op geen enkele wijze een 
aanvullende vergoeding geëist worden.

•   Op ons kantoor aan de Carrer Sepúlveda 154, van 
maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur 
of op zaterdag tussen 10:00 en 13:30 uur

•   Buiten kantoortijden en enkel op afspraak zal een 
medewerker u bij het appartement ontvangen met 
de sleutels. Deze service kost 30 of 50 euro (afhankelijk 
van het tijdstip van de afspraak). 

BETAALMOGELIJKHEDEN
U kunt op diverse manieren 
betalen:

•   Bankoverschrijving.

•   Online of in een van onze 
kantoren betalen met bankkaart.
(Bankcommissie: 1% VISA of MasterCard, 3% AMEX).

De VOORDELEN van ShBarcelona

Wij zijn 24 uur per dag 
beschikbaar voor 
noodsituaties en 
hebben een eigen 
technische dienst.

Al onze 
appartementen 
zijn compleet 
ingericht en klaar 
om in te trekken.

Tijdens uw verblijf 
heeft u de 
beschikking over 
een eigen 
contactpersoon

Wij bieden goede 
verzekeringen aan 
voor binnen/buiten 
het appartement

MAANDELIJKS HUREN (van 32 dagen tot 11 maanden)

FINANCIËLE VOORWAARDEN (om een appartement te reserveren)

        EERSTE 
        MAAND HUREN

          KOSTEN + BTW 
          (21%)

       BORG

Start van huurcontract 
voor de 15e? Je 
betaalt naar rato

Start van huurcontract 
vanaf de 15e? Je 
betaalt eerste maand 
naar rato + volgende 
maand

Naar gelang de duur 
van het verblijf:
•  6 - 11 maanden: een
    maand huur
•  3 - 6 maanden: 20%
    korting op
    maandbedrag huur
•  32 dagen tot - 3
    maanden: 30% korting
    op maandbedrag huur

Er is een borg 
van 2 
maanden 
huur die 
binnen 30 
dagen na het 
einde van het 
huurcontract 
terugbetaald 
wordt.

(INCASOL)


