
Hvor mye tjener du på hytta?
Budor Hytteutleie tilbyr profesjonell utleie av hytter

Kontakt oss Vi befarer hytta og tar bilder 
til markedsføringen

Signer avtalen. 
Vi ordner resten!

RESERVER

40 %

60 %

Online markedsføring 
på over 30 steder:

Airbnb, TripAdvisor, 
Expedia, Home&Away 

m.fl.

Kundene reserverer 
og betaler alt i vårt 
reservasjonssystem

Vi håndterer all 
gjestekommunikasjon,

kontrakter, organisering 
av utvask osv.

Du som eier har egen på-
logging og velger selv når 
du vil leie ut. Du kan også 

se antall gjester og hvor mye 
inntekt du får per opphold

Vi betaler ut leie-
inntekten til din konto 

hver måned

Av inntektene vi skaffer 
deg og for jobben vi gjør

 mottar vi 40 % av 
leieinntekten



Om Budor Hytteutleie 
Budor Hytteutleie er et merkenavn under selskapet Villa Heidi AS. Gjennom en samarbeidsavtale med  
Budor Gjestegård og Løiten Almenning tilbyr vi nå hytteeierne på Budor en ny og forsterket utleieløsning.

Hvordan fungerer det? 
1. Du som hytteeier bestemmer helt selv når og hvor mye du ønsker å leie ut
2. Det er ingen faste kostnader knyttet til utleien. Om du ikke leier ut, koster det ingenting
3. Har du bekreftet utleie av hytta for en periode kan du ikke senere kansellere etter at gjesten har reservert
4. Budor Hytteutleie markedsfører hyttene på internasjonale markedsplasser og håndterer reservasjon, gjeste- 
 kommunikasjon, betaling og utvask
5. Av leieinntektene vi skaffer, tar vi 40 % for jobben vi gjør pluss et transaksjonsgebyr på kr 95,-.  
 Du beholder 60 % av inntektene.

Hvor mye kan jeg tjene på hytta?
Leieprisen på hytta bør ta utgangspunkt i markedsprisen for tilsvarende utleiehytter i regionen. I samarbeid med 
hytteeier fastsetter vi prisen pr. døgn. Du avgjør selv hvor mye du ønsker å leie ut. 

I dette eksempelet vil utleier, om man leier ut 10 helger og 3 uker, tjene kr 51.565,-

Ta gjerne kontakt om du ønsker å avtale et møte eller har spørsmål. 

Med vennlig hilsen

 

Tormod Tvinnereim
Mob: +47 950 99 676
E-post: post@budor-hytteutleie.no
www.budor-hytteutleie.no

 Pr. weekend Pr. uke Kommentar
Leie Kr 5.500,- Kr 11.000,- 
Utvask og sengetøy Kr 1.450,- Kr 1.450,- 
Annonsert leiepris Kr 6.950,- Kr 12.450,- 
Transaksjonsgebyr Kr 95,- Kr 95,- Pr. reservasjon
Formidlingsprovisjon Kr 2.200,- Kr 4.400,- 40 % av leie
Utbetaling hytteeier Kr 3.205,- Kr 6.505,- 60 % av leie fratrukket kr 95,-


