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A bérbeadóra vonatkozó felhasználási feltételek  

2017. 03. 31.-i állapot  

  

A Ferienhaus-Liste.de online platform Stefan Niederländer internetes platformja, melyre a 

továbbiakban Ferienhaus-Liste.de néven utalunk. A Ferienhaus-Liste.de egy olyan 

többfunkciós online platform, melynek segítségével szálláshelyek bérbeadójaként 

szálláshelyeit hirdetheti, a nyaralók pedig lefoglalhatják őket.  
  

Ha bérbeadóként használja a Ferienhaus-Liste.de portált, akkor elfogadja a következő 

feltételeket, illetve az itt elérhető tartalomra, sütikre és adatvédelemre vonatkozó irányelveket.  
  

1. Funkció és feladat  

a) A Ferienhaus-Liste.de a következőkre biztosít lehetőséget: bérleményei hirdetése,  

foglalások visszaigazolása, valamint Ön értékelheti a nyaralókat, illetve a nyaralók is 

értékelhetik a szálláshelyeket és Önt is.   

b) A Ferienhaus-Liste.de nem a bérbeadó vagy a nyaraló segítője, illetve nem tartozik a 

bérleti szerződés felei közé. Ezért, kérjük, hogy következetesen tegyen különbséget az 

Ön és a Ferienhaus-Liste.de közti szerződéses viszony, illetve az Ön és a nyaralók 

közti szerződéses viszony között. A bérleti szerződést nélkülünk, a nyaralójával 

határozzák meg.  

2. A bérlemények leírása, bérleti szerződés, és fizetés a bérbeadónak  

a) Saját felelősségre hozhatja létre a hirdetések tartalmát. A Ferienhaus-Liste.de csupán 

csak egy technikai keretet biztosít mindehhez, ami megkönnyíti az Ön dolgát.  

b) A Ferienhaus-Liste.de nem ismeri az Ön és a nyaralók közti bérleti szerződés 

tartalmát, és nem is részese az Ön és a nyaralók közti fizetés lebonyolításának.  A 

nyaraló azonban az Ön kötelező foglalási jóváhagyása által kap automatikusan egy 

fizetési felszólítást az Ön fizetési adataival; Ön pedig egy másolatot kap erről a 

Ferienhaus-Liste.de - fiókjába.   

3. Foglalás és kommunikáció a Ferienhaus-Liste.de-n keresztül  

a) Két hirdetéstípus (1) vagy (2) közül választhat.   

(1) Amennyiben előfizet egy hirdetési helyre, a nyaralók a Ferienhaus-Liste.de 

portálon keresztül ajánlatkéréseket küldhetnek Önnek, illetve a bérleti szerződést is 

kikérhetik, stb. (2) Ha a különleges „Online-foglalások” funkciót is megnyitja a 

nyaralók számára, akkor hirdetése automatikusan kiegészül egy óra szimbólummal 

és a „Visszaigazolás 24 h belül!” szöveggel, és a sima „Ajánlatkérés-gomb” helyett 

az „Online-foglalás” gomb jelenik meg a hirdetésben. A nyaraló online foglalását 

és a teljes, de jelentősen lerövidített és  

szabványosított szerződési feltételeket akkor továbbítjuk Önnek, ha a nyaraló 

engedélyezte a szolgáltatási díjat a Ferienhaus-Liste.de-n keresztül. Ezt követően 24 

órán belül fogadhatja vagy utasíthatja el a foglalási kérelmet. Ha nem reagál  

24 órán belül, akkor elveszik a foglalási kérelem. A  
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foglalási kérelmet csak eredeti állapotában lehet elfogadni vagy elutasítani. A nyaralók 

azt követően tudnak Önnel kommunikálni, ha küldtek már egy foglalási kérelmet a 

Ferienhaus-Liste.de portálon keresztül, és, ha engedélyezték a Ferienhaus-Liste.de 

szolgáltatási díját.  

b) Ön arra kötelezi magát a Ferienhaus-Liste.de-vel szemben, hogy azt ajánlja fel a 

nyaralóknak, hogy az elfogadott foglalási kérelmeket a nyaralók ingyen lemondhatják 

az érkezés napját megelőző 90 napig. Ha a nyaraló az érkezés napját megelőző 90 

napon belül mondja le a foglalást, akkor lemondási díjat számolhat fel a lefoglalt 

szolgáltatások összdíjának százalékos arányában. Egyúttal az  

érkezési dátumig hátralévő napok számát is meg kell adni a fizetésköteles  

lemondási időszak kiszámítása érdekében. Ha a nyaraló a 90 napos határidőn kívül 

mondja le a foglalást, akkor a bérleti feltételek értelmében Önnek vissza kell fizetnie a 

nyaralótól kapott addigi összeget.  

c) A Ferienhaus-Liste.de nem részese a nyaralóval folytatott fizetés lebonyolításának.  

d) Az „Online-foglalás” funkció használatával arra kötelezi magát, hogy kizárólag a 

Ferienhaus-Liste.de platformon és annak eszközei segítségével kommunikál a 

nyaralókkal a foglalásig. Ön tudomásul veszi, hogy ezen funkció használata esetén a 

minimális, de konkrétan megnevezett bérbeadási feltételeket kell kínálnia, illetve, 

hogy Ön nem módosíthat vagy adhat hozzá további feltételeket miután egy bérlő 

foglalási kérelmet küldött Önnek.  

e) Előfordulhat, hogy a kommunikációt nem folyamatosan tudja megtekinteni. Mindig 

nyomtassa ki a kommunikáció fontos elemeit (foglalási visszaigazolások, fizetési 

visszaigazolásak, stb.) vagy biztonságosan mentse le őket számítógépére.   

f) Kérjük, hogy a Ferienhaus-Liste.de ajánló funkcióját csak olyan felekkel használja, 

akik az ilyen ajánlatokat nem utasítják el.  

g) A Ferienhaus-Liste.de választható, ingyenes, kötelezettség nélküli, SMS-ben zajló 

értesítéseket kínál. Ön elfogadja, hogy az SMS működése nem 100%-os, és emellett 

attól is függ, hogy az Ön készüléke tökéletesen működik-e, és van-e térereje. Ha 

külföldön tartózkodik, akkor az SMS-ek fogadása költségekkel járhat. A Ferienhaus-

Liste.de az SMS-kommunikációba is betekintést nyerhet a FerienhausListe.de-

platformon folytatott kommunikációhoz hasonlóan.  

h) Ami a nyaralók online-foglalási kívánságaira tett reakcióit illeti az online-foglalási 

hirdetésekkel kapcsolatosan (egy óra szimbólum és a „Visszaigazolás 24 h belül!” 

szöveg jelöli), Ön nem rendelkezik elállási joggal (§ 312g II Nr. 9 BGB).  

4. Regisztráció, fiók, profiloldal és hirdetési kontakt  

a) Csak akkor regisztrálhat, ha Ön teljes mértékben cselekvőképes. A  

regisztráció csak saját nevében és csak saját maga vagy egy vállalat számára 

végezhető. Párban vagy csoportban tilos regisztrálni. Csak egy (1) fiókot hozhat létre. 

Amennyiben más személyekkel együtt szeretné felkínálni a szálláshelyet, akkor a 

regisztrációval arról tesz nyilatkozatot, hogy Ön a meghatalmazott arra, hogy bérbe 

adja a szálláshelyet, és az összes társ bérbeadó vagy társtulajdonos nyilatkozatot tett 
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arról, hogy ők csak Önön keresztül cselekedhetnek a Ferienhaus-Liste.de platformon a 

meghirdetett szálláshelyekkel kapcsolatosan.  

b) A regisztrációval egy felhasználói fiókot kap, amelyben az adatokat csak Ön és mi 

láthatjuk. Ilyen adatok többek között például: az Ön címe, a bérleti feltételek, kapott és 

adott értékelések, hirdetések, ajánlatkérések, foglalások, lemondások, a nyaralók 

egyéb üzenetei és a foglalási visszaigazolások.  

A felhasználói fiókjában lévő információk egy része nyilvánosan fog megjelenni: a 

nyaralók által értékelt hirdetések, az előfizetéses hirdetések címe, valamint az Ön 

bérleti feltételei.  Az „online foglalás” funkcióval ellátott hirdetések esetén a  

nyaralók csak akkor látják az elérhetőségeit, ha Ön visszaigazolta a foglalást.    

c) A regisztrációját vagy az egyes hirdetéseket Ön is deaktiválhatja; Így már nem fog 

megjelenni nyilvánosan. A regisztrációját velünk is töröltetheti. Adatai akkor teljes 

mértékben deaktiválásra kerülnek, vagyis nem jelennek meg nyilvánosan és 4 héten 

belül véglegesen zárolásra, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, amennyiben nincs 

rájuk feltétlenül szükségünk számlázási vagy adózási okok miatt.  

d) Csak biztonságos jelszavakat használ, és ezeket titokban is tartja. Haladéktalanul 

értesíti a Ferienhaus-liste.de portált, ha annak gyanúja merül fel, hogy hozzáférési 

adataival visszaéltek. Ilyen esetben azonnal kérjen egy új jelszót.  

e) Beleegyezik, hogy a Ferienhaus-Liste.de üzeneteket küldjön az Ön által használt e-

mail címre termékekkel, szolgáltatásokkal és nyaralási ötletekkel kapcsolatosan. 

Akármikor kikapcsolhatja a hírleveleket, ill. a Ferienhaus-Liste.de által reklámcélokra 

használt egyéb üzeneteket, ha az e-mailben lévő kikapcsoló linkre kattint, vagy, ha e-

mailben jelzi ezt a szándékát a hallo@ferienhausliste.de e-mail címen.  

5. A személyi azonosság és a hirdetések adatainak igazolása  

a) Önnek kell meggyőződnie arról, hogy az ajánlatkérő nyaralók az általuk megadott 

néven léteznek-e, valamint megbízhatóak-e.  

b) A Ferienhaus-Liste.de bármikor személyi azonosságának igazolását kérheti Öntől, 

illetve annak igazolását, hogy Ön jogosult-e bizonyos bérlemények hirdetésére és 

bérbeadására.   

6. A Ferienhaus-Liste.de szolgáltatásainak díjai  

a) Míg az éves előfizetést előre kell kifizetnie, és nem eredmény alapján számítjuk fel, a 

jutalékos modellben egy nyaraló által fizetett összdíj (bérleti díj plusz átalánydíjak, pl. 

végső takarításért, ágynemű-, törölköző mosásért, idegenforgalmi adó, stb.) bizonyos 

százalékát kell jutalékként minden foglalás után befizetni a Ferienhaus-Liste.de 

számára.   

b) Az előfizetés magától megújul egy további évre, hacsak le nem mondja három 

hónappal a lejárat előtt. Az előfizetés kezdő időpontja a Ferienhaus-Liste.de-hez 

beérkező fizetés napját követő nap. A Ferienhaus-Liste.de 48 órán belül közli a 

beérkezést  

jogilag kötelező szöveges formában. Ön hozzájárul, hogy a szerződés kivitelezése  
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már az esetleges elállási határidő előtt megkezdődjön. Minden fizetés esetén pontosan 

jelölje meg az érintett hirdetést.    

c) A Ferienhaus-Liste.de fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa az érvényben lévő 

könyvelés előtti jutalék mértékét, de minden esetben 30 nappal az  

új jutalék alkalmazása előtt közölni kell Önnel a módosítást (üzenet a fiókjában). Az 

új jutalék mértéke akkor számít elfogadottnak, ha a hirdetését nem deaktiválja addig 

az időpontig, amíg az új jutalék alkalmazásra kerül.  
  

d) Az előfizetések és az egyéb szolgáltatások árait a Ferienhaus-Liste.de éppen aktuális 

árlistájában találja. A jutalék mértékét akkor kapja meg üzenetben, ha megrendel egy 

pro-foglalási-hirdetést a Ferienhaus-Liste.de fiókjában.    

e) Az Ön és/vagy a nyaraló lakhelye vagy üzleti székhelye szerint számolunk fel ÁFÁ-t 

vagy más hasonló közvetlen adót pluszban.  

f) A foglalási modelles fizetés jutaléka akkor válik esedékessé, amint  

Ön visszaigazolja a nyaraló foglalási kérelmét. A jutalékról szóló számlát közvetlenül 

e-mailben kapja meg a Ferienhaus-Liste.de-n lévő fiókjában. A számlát 14 napon 

belül  

kell kiegyenlíteni a Ferienhaus-Liste.de-n mindenféle levonás nélkül (banki díjak,  

hitelkártya díjak, egyéb tranzakciós díjak).  

g) A jutalékot a Ferienhaus-Liste.de téríti meg Önnek, ha elfogadja a nyaraló lemondását, 

és visszafizeti a nyaraló teljes foglalási díját.   

h) Amennyiben Ön forgalmi adós vállalkozó és a  

vállalkozási tevékenységi körében aktív, kérjük, a regisztráció során adja meg   

a forgalmi adóazonosító számát vagy a regisztrációt követő 10 napon belül nyújtsa be 

nekünk, különben az elszámolást a vállalkozási formájának figyelembe vétele nélkül 

végezzük.   

i) Az elfogadott fizetési eszközöket a Ferienhaus-Liste.de előfizetések és egyéb 

szolgáltatások árjegyzékében találja.  

7. Hirdetéseinek megjelenítése   

a) A hirdetései lényegében az Ön által megadott   

leírások alapján jelennek meg és kerülnek szűrésre a nyaralók számára. A szűrő- és 

kijelző programnak ezért hibátlan adatokra, különösen a földrajzi adatok tekintetében, 

van szüksége.   

A Ferienhaus-Liste.de azonban nem biztosít semmilyen meghatározott hirdetési 

pozíciót vagy -gyakoriságot és, amennyiben írásos formában nincs más megállapodás, 

mentes a hirdetési kritériumok (új-)súlyozásától. Előfordulhat, hogy a hirdetése nem 

jelenik meg minden keresésben.  

b) Ön arra jogosítja fel a Ferienhaus-Liste.de portált, hogy hirdetéseit, csökkentéseit,  

feldolgozásait és összefoglalásait vagy azok részeit a Ferienhaus-Liste.de a hirdetése 

időtartama alatt más helyeken is meghirdesse hirdetésének hatókörének növelése 

érdekében. Ön biztosítja, hogy rendelkezik az ehhez szükséges (szerzői-)jogokkal, és 

ezeket ezennel a Ferienhaus-Liste.de számára átruházza. Ez a kiegészítő szolgáltatás 
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ingyenes. Az Ön hirdetéseinek tartalmának használata, ill. ezek használatának 

átruházása erre a célra ingyenes a Ferienhaus-Liste.de számára Önre vonatkozóan. Ön 

ezért lemond azon Harmadik Fél kártérítéséről, aki a FeriendhausListe.de-t erre a célra 

használja.  

8. Tiltott tevékenységek és kártérítés  

a) A Ferienhaus-Liste.de csak az itt meghatározott célokra használható.   

b) Ön nem ad meg elavult, félrevezető vagy valótlan adatokat.   

c) Jogában áll a bérlemények hirdetése és bérbeadása.  

d) Jogtalanul nem tartja vissza a biztonsági szolgáltatásokat (kaució stb.).   

e) Ön arra kötelezi magát, hogy nem kerüli meg a Ferienhaus-Liste.de illetékeit, és 

minden szálláshelyhez külön hirdetést nyit.  

f) A Ferienhaus-Liste.de tartalmait tilos nyilvánosságra hoznia, más oldalakra feltennie, 

kiválogatnia, sokszorosítania, reklámcélokra felhasználnia, terjesztenie, feldolgoznia 

vagy lefordítani. Ez különösen azon adatbázisok tartalmaira is vonatkozik,  

amelyek a Ferienhaus-Liste.de alapját képzik. Kivételt képez a reklámhálózatok 

hirdetéseinek kicsinyített megjelenítése („közösségi hálózatok” és hasonlók).  

g) Ha Ön a Ferienhaus-Liste.de portált aktívan be akarja vonni az automatizált 

tartalomfelügyeleti- vagy ellenőrző szolgáltatásokba, ehhez a Ferienhaus-Liste.de 

előzetes beleegyezése szükséges.  

h) Nem továbbít olyan tartalmakat a Ferienhaus-Liste.de számára, amelyek a 

számítógépes- és az 

internethálózatot fenyegethetik (túl nagy fájlok, vírusok, trójai vírusok, más típusú kártevők).  

i) A Ferienhaus-Liste.de egyértelmű beleegyezése nélkül nem utalhat a Ferienhaus-

Liste.de portálra vagy annak kapcsolódó vállalataira úgy, hogy Harmadik Félre az 

olyan benyomást tesz, hogy Ön a Ferienhaus-Liste.de portállal a felhasználási 

feltételeken túlmenő üzleti vagy reklámcélú kapcsolatban áll.   

9. Elutasítás, deaktiválás és felmondás  

a) A Ferienhaus-Liste.de bármikor deaktiválhatja a pro-foglalás-hirdetéseket vagy  

megtagadhatja a közzétételüket. A Ferienhaus-Liste.de célja, hogy e-mailben értesítse 

Önt egy hirdetés eltávolításáról, azonban erre jogi kötelezettséget nem vállal.   

b) Az előfizetéses hirdetések esetén csak akkor kerül sor rendkívüli felmondásra vagy 

deaktiválásra (saját belátás szerint), ha a szerződési feltételeket jelentősen vagy 

többször is megsértette – a Ferienhaus-Liste.de feltételezése esetén – szöveges 

bizonyíték alapján és a jogorvoslat megfelelő határidejének lejártával.  

c) Főleg akkor kerül sor deaktiválásra vagy, a FerienhausListe.de saját belátása szerint, 

rendkívüli felmondásra, ha   

• Ön nem megfelelő vagy unfair bérbeadási praktikákat alkalmaz vagy tűr el vagy  

• gyakran hagy figyelmen kívül foglalási kérelmeket vagy  
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• a Ferienhaus-Liste.de nyaralóit vagy munkatársait nem megfelelő módon kezeli.  

10. Idegen linkek felelősségének kizárása  

A Ferienhaus-Liste.de más oldalakhoz kapcsolódó linkeket használ. Az összes ilyen  

linkre a következők vonatkoznak: A Ferienhaus-Liste.de nyomatékosan kijelenti, hogy 

semmilyen befolyással nincs a belinkelt oldalak alakítására és tartalmaira. Ezért 

ezennel kifejezetten elhatárolódunk a weboldalunkon lévő Harmadik Felek általi 

összes belinkelt oldal minden tartalmától és a tartalmukat nem tekintjük sajátunknak. 

Jelen nyilatkozat az összes olyan megjelenített linkre és azon oldalak minden 

tartalmára vonatkozik, melyekhez linkek vezetnek. A belinkelés idején 

meggyőződtünk arról, hogy az oldalak illegális, rasszista vagy pornográf tartalmaktól 

mentesek.    

11. A Ferienhaus-Liste.de felelőssége   

a) A Ferienhaus-Liste.de elleni kártérítésre vonatkozó igényeket kizárjuk, amennyiben 

nincs erről más megállapodás. A kizárás alapjában véve minden típusú kárra 

vonatkozik, tehát materiális és immateriális károkra, kikerült nyereségre, közvetett és 

közvetlen károkra. A felelősség korlátozása a Ferienhaus-Liste.de jogi képviselőire és 

teljesítési segédjeire is vonatkozik, a Ferienhaus-Liste.de más vállalataira és ezek 

vezető alkalmazottjaira, ügyvezetőire, tanácsadóira, képviselőire és/vagy 

munkatársaira.  

b) Az előbbi kizárások nem vonatkoznak az élet, testi épség, egészség vagy jelentős 

szerződési kötelességek megsértésére irányuló kártérítésre vonatkozó igényekre. 

Jelentős szerződéses kötelezettségek azok, melyek a szerződés céljának 

megvalósításához szükségesek. Olyan egyéb károkra se vonatkoznak, melyek a 

Ferienhaus-Liste.de, annak jogi képviselőinek vagy teljesítési segédjeinek szándékos 

vagy durva kötelességszegéseiből származnak.   

c) Ha a Ferienhaus-Liste.de jelentős szerződési kötelességeket sért meg, akkor a 

felelősségvállalás csak a szerződéstipikus, előrelátható károkat foglalja magába, ha 

ezek egyszerűen gondatlanságból jöttek létre, kivéve, ha emberi élet 

veszélyeztetésével, testi sérüléssel vagy egészségkárosodással járó kártérítésre 

vonatkozó igényekről van szó.  

12. A Ferienhaus-Liste.de elérhetősége  

A technikailag szükséges karbantartási munkák miatt előfordulhat, hogy a 

FerienhausListe.de egy ideig nem elérhető. A Ferienhaus-Liste.de 95%-os 

elérhetőséget biztosít minden naptári évben.  

13. Kártérítésre való jogosultság  

Ön ezennel kijelenti, hogy minden olyan igénytől mentesíti és kármentességet szavatol 

a Ferienhaus-Liste.de-nek, ill. annak tulajdonosainak, képviseleti szerveinek, 

vezetőségének, munkatársainak és képviselőinek, melyek a következőkből vagy a 

következőkkel összefüggésben álló követelésekből adódnak: (1) az Ön saját vagy az 

Ön által megbízott személyek által tanúsított magatartás a nyaraló és annak kíséretével 

szemben; (2) a nyaraló tartózkodása a szálláshelyen beleértve az ott  
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rendelkezésre álló berendezések és szolgáltatások használatát; (3) a  

tartalmak Ön általi beállítása és/vagy használata a Ferienhaus-Liste.de portálon és (4) 

az ÁSZF Ön általi megszegései. A Ferienhaus-Liste.de azonnal értesíti ilyen 

érvényesítendő igényekről.    

14. Kárcsökkentési kötelezettség  

Területi viták vagy versenyjogellenes- vagy hasonló problémák esetén arra kérjük, 

hogy a szükségtelen jogviták és költségek elkerülése érdekében már előre értesítsen 

bennünket. Az ügyvédi figyelmeztetések költségjegyzékét  

a velünk történő előzetes kapcsolatfelvétel hiányában a kárcsökkentési kötelezettség 

értelmében indoklás nélkül elutasítjuk.  

15. Jelen felhasználási feltételek kompenzálása és módosítása    

a) A kompenzálás csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított követelésekkel 

megengedett.  

b) A Ferienhaus-Liste.de fenntartja magának a jogot jelen felhasználási feltételek 

módosítására. A Ferienhaus-Liste.de postafiókjába kap értesítést tőlünk a 

módosításokról.   

16. Hatályos jog, bírósági hatáskör és békítés  

A Német Szövetségi Köztársaság Joga és a Saarbrückeni Illetékes Bíróság az 

irányadó, amennyiben Ön kereskedőként, a közjog jogi személyeként vagy közjogi 

különvagyonként használja a Ferienhaus-Liste.de-t.   

Az Európai Bizottság vitarendező platformja itt elérhető:  http://ec.europa.eu/odr.  

17. Elérhetőségünk  

A hozzánk intézett üzeneteket a Kontakt űrlapon vagy postai úton küldheti el a 

következő címre: Stefan Niederländer, Birkenstr. 32. 66440 Blieskastel, Deutschland.  

http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr
https://hilfe.fewo-direkt.de/?icid=IL_homepage_LOTH_T_Text_hp_LOTH_help%20center
https://hilfe.fewo-direkt.de/?icid=IL_homepage_LOTH_T_Text_hp_LOTH_help%20center
https://hilfe.fewo-direkt.de/?icid=IL_homepage_LOTH_T_Text_hp_LOTH_help%20center

