
Condições gerais de aluguer
 
1.      A propriedade Casa de campo Praia “é alugada como aluguer de feriados após confirmação da 
disponibilidade pelo proprietário ao inquilino (o cliente).
 
2.      A fim de reservar a propriedade, o cliente deve completar e assinar “o formulário de reserva” e retorná-
lo paralelamente ao pagamento de uma prestação não recuperável de um montante de 25% do montante 
do aluguer. Após recepção do formulário de reserva e a prestação, o proprietário enviará “uma confirmação 
de reserva”. Isto constitui a aceitação formal da reserva.
 
3.      O saldo do aluguer é pagável dois meses antes da data de início de aluguer. Se o pagamento do saldo
não for efetuado à esta data, o proprietário reserva-se o direito de anular o aluguer por correio. O cliente 
permanece então devedor do saldo do aluguer exceto se o proprietário chegar relouer a propriedade à este 
período. Para as reservas registadas menos de dois meses antes da data de entrada nos lugares, o 
pagamento da totalidade do montante do aluguer é pedido ao momento da reserva.
 
4.      Todas as despesas previstas aquando do aluguer devem regular-se ao proprietário antes da tomada 
de possessão dos lugares.
 
5.      Um depósito de garantia locativa de 600euros é pedido com o pagamento do saldo da estada (dois 
meses antes da entrada nos lugares) e podido de servir ao pagamento dos prejuízos eventuais à 
propriedade, o seu conteúdo ou o suplemento de entrevista necessário para a diminuição em estado dos 
lugares. No entanto, esta soma não é limitativa e não limita a responsabilidade do cliente no que diz 
respeito ao proprietário para qualquer prejuízo que pode ocorrer à propriedade ou o seu conteúdo.
 
6.      Nós aconselhar ao cliente que tome um seguro viaja que inclui um seguro anulação. Se o vosso 
seguro habitação comportar uma cláusula veraneio, uma declaração prévia impõe-se junto do vosso agente 
de seguro. Se não uma cobertura de seguro incêndio/estragos materiais deve ser subscrita para a duração 
do aluguer. Oração de verificar junto da vossa companhia de seguro. Uma prova da cobertura pode ser 
pedida pelo proprietário.
 
7.      No caso de anulação da reserva, o montante da prestação permanece adquirido ao proprietário. Se a 
anulação tiver lugar no prazo dos dois meses do início do aluguer, o saldo de este aluguer deve-se ao 
proprietário exceto se este chegar relouer o período. Neste caso único a prestação e as despesas incorridas
para relouer serão devidas.
 
8.      O período de aluguer começa o primeiro dia à 17heure e termina-se o último dia à 10heure. Para esse
efeito, um encontro será tomado com o representante do proprietário.
 
9.      O número máximo de pessoas autorizadas a residir na propriedade é de 8 pessoas exceto derrogação
escrita do proprietário.
10.
    11.   Qualquer pessoa que reside na propriedade deve ser retomada sobre o formulário de reserva. 
Nenhuma outra pessoa é autorizada de residir exceto acordo escrito do proprietário. Se esta autorização for 
atribuída, um suplemento de preços talvez pedido.
 
12.   O cliente aceita tomar cuidado da propriedade e o seu conteúdo.  Também, aquando da sua partida, de
deixar o bem num estado de limpeza aceitável. O proprietário reserva-se o direito de deduzir da garantia 
locativa um suplemento de limpeza e entrevista de 9euros/heure se o cliente não deixar o bem num estado 
de limpeza e de entrevista aceitável.
 
13.   O cliente aceita comportar-se com respeito em relação à vizinhança e não criar nenhum embaraço 
para este (barulho,…).
 
14.   O cliente não poderá subarrendar o bem e não adquire nenhum direito fora do de ocupar o bem e as 
suas facilidades durante o período de aluguer.
 
15.   O cliente assinalará ao proprietário qualquer avaria ou estrago eventual e o mais rapidamente possível.
Qualquer arranjo para reparar ou substituição eventual será tomado pelo o proprietário ou seu representante
o mais rapidamente possível.
 
16.   O proprietário não é responsável no que diz respeito ao cliente no que se refere a: - qualquer 



interrupção temporária ou acórdão dos serviços públicos (água, eletricidade, tal…) à propriedade. – 
qualquer perda, prejuízo ou ferida que resulta de más de condições climáticas, motins, guerra, greve ou 
qualquer outra condição fora do seu controlo. – qualquer perda, prejuízo ou inconveniente sofre pelo cliente 
na sequência da destruição total ou parcial da propriedade antes do período de aluguer. Similar em caso, o 
proprietário é tido reembolsar o cliente das somas comprometidas para o aluguer e nos 7 dias da notificação
ao cliente.
 
17.   Em nenhum caso, a responsabilidade do proprietário no que diz respeito ao cliente não excederá as 
somas pagadas para o aluguer.
 
18.   O uso da propriedade e as suas facilidades está ao risco e está inteiramente da responsabilidade do 
cliente. Nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao proprietário para qualquer ferida aos ocupantes 
ou o seu visitante, para qualquer estrago ou prejuízo ao bem do proprietário ou dos ocupantes.
 
19.
    20.   Nenhuma responsabilidade do proprietário para perda ou prejuízo aos veículos ou o seu conteúdo.
21.
     22.   Os animais não são autorizados sobre a propriedade.
 
23.   Proibição de fumar na casa.

Este contrato será governado pelo direito português e considerado ter sido estabelecido à Portugal. 
Qualquer litígio ou interpretação deste contrato será julgados pelo órgão jurisdicional competente à Portugal.
 
Coordenadas do proprietário: 

Conta e endereço bancário:

IBAN n°: BE 93 001233158067
SWIFT: GEBABEBB

Endereço do banco:

Fortis bank Kraainem
Avenue des Anciens combatants, 11
1950 de Kraainem BELGIUM

Endereço cliente:

Sr. and a Sra. J- J-L Comparsa
15, avenue des Hirondelles
1950 de Kraainem
BELGIUM
Correio eletrónico: jeanluc.compere@gmail.com
Tal + Telefax: +32 2 7255921


