
ViLLA / APART KiRALAMA SöZLEŞMESi
1. TARAFLAR
İş bu sözleşme, www.ke 5rez*l,vasyon.cüı-n sitesinden ya da telefon/mail aracılığıyla rezervasyon
yapan kişiler iie iBundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır), evini kiraya vermek isteyen ev
sahiplerine aracı olmak üzere hizmet veren Gökhan ASAN arasında (Bundan sonra KAŞ
REZERVASYON olarak anılacaktır}yapılmıştır,
2. sözLEŞMENıN KoNUSU
İş bu sözleşmenin konusu, wiııiıı.l<asrezeıvas,/on.coııı sitesinde kiralanmak üzere sergilenen ya da
telefon/mail aracılığıyla KAŞ REZARVASYON tarafından, VÜŞllRİ'ye özellikleri anlatılan
Vi!la/Apart'ların kısa dönem kiralanmasıdır.
3. sözLEŞMENıN BAşLANGıÇ TARıHı
İş bu sözleşme; www.kasrez€rva.§ycn.|om adresinden rezarvasyonun onaylanması ya da
mail/telefon iie rezervasyon biidiriminin KAŞ REZERVASYON'a ulaşması ile ı7apılmış sayılır.
MÜŞTERİ; rezervasyonu onayiamakla birlikte, aşağıdaki şartları peş!nen kabul etmiş sayılıı..
4. öN önrıvıe
MÜŞTERİ'nin sözieşme konusu ViliaİApart'tan yarar!anabilmesi için, konaklama ücretinin yüzde
30'unu iveya 3'te 1'ini) ödemesi gei,ekmektedir. Ön odeme, rezarvasyonun yapı|masından
itibaren 1(bir) iş günü içerisinde sözleşmede belirtilen hesaba yatırılır. Aksi durumda, KAŞ
REZERVASYON, kiralama sözleşrnesinden tek taraflı bir şekilde dönerek, sözleşme konusu
Villa/Apart'ı başkasına kiralayabilecektir, Ön Ödeme yapılmaması halinde, villanın başkasına
kiralannıası durumunda, uğranılabilecek olası zarardan KAŞ REZIRVASYON sorumlu değildir,
Aşağıda belirtilen hesaba Hava|elEFT yapıldıktan sonra teyit edilmesi rezervasyonun kontro|ü
açısından önernlidir.
HEsAP BiLGıtERi
GÖKHAN ASAN adına;
Garanti Bankası
lBAN; TR71 0006 2ü01 a72ü 00ü6 6881 5ü
Yapı ve Kredi Bankası
|BAN: TR83 0006 7010 0000 0083 762372
QNB Finansbank
iBAN: TR09 ü011 10Oü 0000 0079 0052 94
Ziraat Bankası TL Hesabı
IBAN: TR41 0001 000ö 7682 953s5 7550 02
5. DEPoziTo
lVlÜŞŞlnİ; eve giriş yapmadan önçe, Villalarda 1000TL, apartlarda 50ü TL depozitı: öderneyi kabuI
eder. Aksi durumda,MÜŞTERİ'nin Villa/Apaı,t'a girişi yapıimaz ve KAŞ REZERVASYON,
sözIeşmeden tek tarafiı bir şekilde dönebilir. Uğranıian olası zararlardan KAŞ REZERVASYON
sorumlu değildir. Depıızito alınmasının amacı; sözleşme konusu Villa/Apart'larda meydana
gelebilecek, kırık, dökük, hasar, kayıp, zayi vb. durumunun, VÜŞrrRİ tarafından karşılanacağının
garanti altına alınmasidır, Zarar, depozito bedelinden fazla ise, MÜŞTERİ zarar bedelini ödemeyi
kabul eder. Aksi durumda, KAŞ REZERVASYON hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.
6, KoNAKLAMA ÜCRETı
l\4ÜŞTERİ, konaklama ücretini Villa/Apart'a giriş yaparken peşin olarak öçJeı". Kredi Kartı ile
öderııe yapılamaz. 8u sebeple, lUÜŞlERİ'rıin nakit o|arak bedeli öncesinden hazır etmesi
gerekmektedir.
7. KONAKLAMA
l*ÜŞrlnİ; rezervasyonun iik günü, sözleşme konusu Vilia/,Apart'a 15:00'den itibaren saat 22:00'a
kadar giriş yapabiIir. Geç gelinmesi durumunda 2 gün önceden haber verilmesi gerekmektedir.
Reeervasyon sonunda, Villa/Apart'tan çıkış saati, en geç saat 11:00'dir, en erken 08;30'dur. Erken
çıkış yapılnıası halinde, 24 saat önceden KAŞ REZARVASYON bilgilendirilmek zorundadır.
8. sÖzLEşMEDEN DÖNME
MÜŞTERİ, herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal ederse, teminat kendisine geri ödenmez. KAŞ
REZERVASYON tarafından, rezervasyon iptal ed!ldiği taktirde; rılÜŞrlnİ'ye aynı sayıda kişinin
konaklayabileceği 2 adet konaklaına birimi seçeneği sunulur. MÜŞTERİ kabul etmediği taktirde,



teminat geri ödenlr. KAŞ REZERVASYON bu durumda başkaca sorumluli-ık kabul etmemektedir,
Mücbir sebepler kapsamına giren durumlarda KAŞ REZERVASYON hiçbir yasal sorumluiuk altına
girrneden bu sözlesrneyi tek taraflı aiarak fesh edebilir,
9. özEL HüKüMLER
- MÜŞTERİ, sözieşme konusu VillalApart'ırı belirtilen kapasitesinden fazla kişi iIe konaklayamaz.
Aksi durumda; ev sahibive KAŞ REZERVASYON, MÜŞTERİ'yi evden çıkmasını isteyebilecektir.
Bu durumda konaklama bedeli iade edilmeyecektir.
- MÜŞTERİ. evlere evcii hayvan getiremez, çevreye rahatsızlık verici eylemlerde bulunamaz.
Aksi durumda ev sahibi ve KAŞ REZERVASYON, MÜŞTERİ'yi evden çıkmasını isteyebilecektir.
Bu durumda konak|aına bedeli iade edilmeyecektir.
- MÜŞTERİ, kanun ve yönetmelikleı,le belirtilen kişisel bi|gileri, KAŞ REZERVASYON'a iletmekle
mükelieftir.
- Viiia veya apart kiralamıs olan müsteri, kiralarrııs oldugu villanın veya apartın cografi
konumundan dolayı hosnutsuz kalması durumundan KAŞ REZERVASYON sorumlu tutulamaz.
- Tüm evlerde, deprem sigortası mevcut olup, bu durumdan ev sahipleri yararlanabilrnektedir.
Bu sebeple, müşterilere kişisel seyahat sigortasını yaptırmaları tavsiye edilir" Evler, düzenii
olarak ilaçlanmakta oiup, buna rağmen özellikie bahçeli/orman içerisinde bulunan evlerde
haşere olması halinde, özellikle çocuklu ailelerin gerekli dikkati göstermesi gerekmektedir.
- Ortaya çıkabilecek ve müsterilerin kendi sorum|uluklarında olan hiçbir kaza, hastalık,
yaralanma, havuzda bogulı"na, öiüm, hırsızlık vb" ve vil|adalaparttaldairede oIabilecek yangın,
hırsızlık vb. olaylardan ve kazalardan KAŞ REZERVASYON sorumlu tutulamaz.
- İlçe, İl, Ülke ve Dünya genelinde meydana gelebilecek topiuınsal etkisi bulunan ve seyahati kısıtiayan
darbe, salgın, cieprem, yangln ve doğal afetlerde, MÜŞTERİ veya KAŞ REZERVASYON, 5 iş günü önceden
bildirilrnek kaydıyla iki taraflı olarak ücretsiz iptal edebilir.
- İhtllaf halinde, İstanbul icra dairelerive mahkemeleri yetkilidir.
- İş bu sözieşme, 9 {Dokuz} rnadde olup, .,..l,....l,...... tarihinde imzalanmıştır.

Rezervasyon Biigileri;

ViIlal,Apart Adı:

GirişlÇıkış Tarihi:

Kişi Sayısı:

Toplam Tutar:

Ödenen Tutar;

MüŞTERiAD_SOYAD

KAş RrzERvA§Yolİ
Göhhan A§AN

iıvıza Tel.ı 0,242 836 34 40 Gsrn: 0.506 571
Bayındır Mh. Ağalaf sk. No4-1 Kaş;

0.ı 174 377 280


