
Feriecenter Rågeleje Klit 

 
 

Direkte udsigt til Kattegat og indeholder 20 lejligheder, der alle er opdelt i 52 uger, som blev solgt til private på ugebasis i midten af 1980-erne. 
Centret er åbent hele året. 
 
Ejerforeningen har overtaget nogle lejligheder/uger fordelt hen over året. Dem vil vi gerne finde nogle nye ejere til. Vi tilbyder derfor, at 
lejlighederne kan lejes i 1 uge for kr. 2.000,- inkl. Slutrengøring og forbrug. 
Hvis I indenfor 14 dage efter opholdet kontakter vores ejendomsmægler 
 

- Jette Birkholm  tlf. 3675 7461, mail: post@timeshare.dk 
 
og køber en af disse uger, refunderer vi lejebeløbet og betaler halvdelen af skødesalæret.  
 
Vi ser frem til at byde dig /Jer velkommen til at prøve at bo i vores dejlige feriecenter og at I får lyst til at komme tilbage igen og igen. Eller have 
den som bytteobjekt gennem RCI. Dele den med venner og bekendte.  
 
LEJLIGHEDERNE 
 
Type A er i to plan, har to soveværelser og soveplads til 6 personer. 
Type B ligger i stueplan, har ét soveværelse og sovepl. til 5 personer. 
Type C ligger på 1. sal, har ét soveværelse og sovepl. til 4 personer. 
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SERVICEAFGIFT FOR 2019 p.å. pr timeshare lejlighedsuge: 
 
Type A: kr. 3.662,- 
Type B & C kr. 2.815,- 
 
SERVICEAFGIFTEN inkluderer: Forbrug af vand, varme, forsikringer, ejendomskatter, hensættelse til fornyelse og vedligeholdelse samt 
slutrengøring.  
Håndklæder og sengelinned har man mulighed for selv at medbringe eller leje på feriestedet. 
 - Her holder man ferie fra første til sidste time. 
 
BRUGSPERIODEN starter i.h.t. Feriecenter Rågeleje Klit’s periode -kalender om lørdagen kl. 15:00. BEMÆRK, periodekalenderen ikke altid følger 
den almindelige kalender. Se www.raageleje-klit.dk ”Timesharekalender” 
 
RCI/BYTTE/POINTS. Se mere om mulighederne med den verdensomspændende bytteorganisation RCI, som har mere end 3.900 timeshare 
feriesteder i 100 lande og 3,2 mio. medlemmer. Her igennem kan man bytte sin egen lejlighed/ uge til en anden lejlighed/uge på et af RCI’s andre 
feriesteder – og på et andet tidspunkt, end man selv ejer. Læs mere herom på www.timeshare.dk under bytte 
 
KØBSOMKOSTNINGER  andrager:   Tinglysningsafgift  kr. 1.660,- 
Messetilbud 2019             ½ skødesalær:   kr. 1.560,- 
                          I alt    kr. 3.220,- 
 
 
Tilbuddet er gældende til, og skal være afholdt inden, 31. december 2020  
 
 
Mange hilsner fra bestyrelsen i Feriecenter Rågeleje Klit 
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