Tænker du Timershare lejlighed aldrig i livet?
Prøv lige at læse dette indlæg
Vi er rigtig glade for vores Timeshare lejlighed, læs hvordan vi bruger den og om vores gode oplevelser.
Så tror vi også, at det er noget for dig/jer.
I 2008 arvede vi 2 årlige Timeshare uger i Rågeleje Klit. Uge 18 og uge 40. Privat bor vi kun 10 km fra
Rågeleje, så Rågeleje er ikke vores foretrukne feriested.
I stedet for at sætte os ned og ærgre os, har vi vendt det til en fantastiks arv. Vi har meldt os ind i RCI,
som er en international bytteorganisation.
Vores udgifter til RågelejeKlit er årlig ca. 6.000 kr. Det svarer til den udgift, man har, hvis man har en
campingvogn.
Vi har købt et 5 år medlemskab hos RCI for 4.725 kr. ca. 1.000 kr. om året.
Total faste udgifter ca. 7.000 kr. om året.
Hos RCI kan vi deponere vores uger løbende, som de bliver åbne, det vil sige at uge 40 2018 bliver åbnet
i uge 40 i 2016. Hver deponering får en værdi. Deponeringen skal anvendes i løbet af 3 år. For eksempel
skal deponering af uge 40 2016, først være anvendt i 2019.
Næste fordel er at ferien ikke skal holdes i uge 40, det kan være en vilkårlig uge i et vilkårligt land. Når vi
har fundet en lejlighed, som vi gerne vil benytte, skal vi betale et byttegebyr på 1.500 kr.
Det kan være 3 uger i træk eller 3 lejligheder i samme uge, hvis vi ønsker at invitere vores børn med, så
kan de få hver deres lejlighed. Det kan også være flere forskellige lejligheder hvor vi flytter fra sted til
sted. Afhængig af hvor lejligheden ligger kører vi i bil eller køber flyvebilletter.
Vi har i løbet af de sidste år haft utrolig mange gode ferier, vi har været rundt i Danmark. Vi har været i
Sverige, Østrig, Marokko, Mallorca, Portugal og Dubai. De lejligheder, som vi har besøgt har alle haft en
god standard. Første gang vi var i Dubai, havde vi vores børn og børnebørn med og benyttede en stor
lejlighed med plads til 8 personer.
I øjeblikket kigger vi på en rundtur i USA hvor vi kan bytte lejligheder i forskellige områder.
Der er også mulighed for at lægge værdien af flere uger sammen, og derved have en værdi der gør det
muligt at leje en lejlighed i en eftertragtet uge.
Vi håber at du har fået et nyt syn på Timeshare lejligheder og alle de fordele som du kan få ud af at have
en Timesharelejlighed.
Hvis du sammenligner udgifterne med en campingvogn, er forskellen at hvis du et år ikke får brugt din
campingvogn kan du ikke gemme ferien til et senere tidspunkt, det kan du med en Timeshare lejlighed og
du kan heller ikke få plads til 10 eller 12 personer på én gang, som du kan ved at leje flere lejligheder på
én gang gennem RCI.

