BARCELONA

Hoe boekt u

een jaarlijks huurappartement?

1. 0

Kies uw appartement en neem contact op met ShBarcelona zodat we de 1beschikbaarheid
kunnen bevestigen en wij u de gegevens van uw appartementen kunnen toesturen.

2. 0

Stuur ons de volgende documentatie toe: Europese identiteitskaart, Spaanse NIE of paspoort
met een visum uitgegeven door een Spaans consulaat, huidig adres, vereiste boekingsbedrag en documenten in overeenstemming met uw huidige situatie:
2.1 Student aan universiteit of vakschool
a. Registratiebevestiging van de universiteit of school,
b. Permanent adres, niet het appartement dat u wilt boeken,
2.2 Bedrijven
a. Oprichtingsaktes,
b. Volledige bevoegdheid-aktes van de vertegenwoordiger van het bedrijf,
c. Laatste belastingoverzicht.
2.3 Zelfstandig werkenden
a. Laatste teruggave inkomstenbelasting.
2.4 Medewerkers
a. Kopie van het werkcontract,
b. Laatste drie loonlijsten,
c. Vast adres, niet het appartement dat u wilt boeken.
2.5 Andere situatie
a. Bankrekening referenties of goedkeuring van de bank
b. Bewijs van inkomen.

3. 0

Boekingsvoorwaarden

a. De boeking zal zeven opeenvolgende dagen geldig zijn,
b. Zodra de boeking is gemaakt is ShBarcelona verplicht het appartement NIET aan andere cliënten te laten zien en om geen andere
boekingen te accepteren tijdens deze van tevoren bepaalde periode,
c. De boeking zal worden geaccepteerd naar aanleiding van een
evaluatie van uw dossier door de financiële afdeling en de uiteindelijke
goedkeuring door de eigenaar van het appartement,
d. Uw inkomen moet 2,5 keer hoger zijn dan de waarde van de maandelijkse huur,
e. Boekingsbedrag,
f. In het geval van een afkeuring zal het volledige bedrag van de
boeking worden terugbetaald.

Maandelijks huren

Jaarlijks huren

Korte termijn huren

ShBarcelona
C/ Casanova 95, 08011 Barcelona
C/ Casanova 99, 08011 Barcelona
C/ Casanova 100, 08011 Barcelona
C/ Bailén 200, 08037 Barcelona

Bankgegevens ShBarcelona
Bank: Banco Sabadell
Adres: C/ Comte Borrell, 87 - Barcelona
Rekeninghouder: SH YEARLY RENTAL SL
Rekeningnummer: 0081 0093 42 0001990309
IBAN: ES25 0081 0093 42 0001990309
BIC/SWIFT: BSABESBB
Referentie: naam en referentie huurder
verdieping
Als u de overschrijving maakt op de dag van
het tekenen, dan moet u daarvan een bewijs
meenemen.

Verkoop

Architectuur afdeling

Verzekering

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

C/ Ayala 74, 1-Z, 28001 Madrid
Tel.: (+34) 915 762 474

www.shmadrid.com
sh@shmadrid.com

