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1. Έπιβεβαίωση Κράτησης: Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κράτησή σας, το 
παραπάνω ποσόν για ενοικίαση απαιτείται να καταβληθεί. Πριν από την 
ημερομηνία ενοικίασης, θα απαιτηθεί ο ενοικιαστής να υπογράψει ένα ιδιωτικό 
συμφωνητικό και να πληρώσει την προκαταβολή ασφάλειας και το ποσόν για την 
καθαριότητα που αναφέρονται παρακάτω.  

 
2. Για την εξασφάλιση της κράτησής, απαιτείται η κατάθεση των 200€ ως 

προκαταβολή ασφάλειας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου 
ενοικίασης, εφόσων ο χώρος έχει ελεγχθεί και δεν υπάρχουν ζημιές. Αν υπάρχει 
οποιαδήποτε ζημιά ή χρειάζεται επιπλέων καθαριότητα του χώρου, τότε το 
κόστος της επισκευής ή καθαρισμού θα αφαιρεθεί από την κατάθεση.  

 
3. Στήσιμο και ξεστήσιμο: Η περίοδος της μίσθωσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

τις ημέρες που απαιτούνται για το στήσιμο και το ξεστήσιμο της εκδήλωσης. Δεν 
επιτρέπετε ο ενοικιαστής να κάνει τρύπες στους τοίχους, το στήσιμο γίνετε 
αποκλειστικά με τα κρεμασμένα σύρματα. Εαν είναι επιθυμητό, η Αποθήκη 
μπορεί να προσφέρει βοήθεια με κάποιο άτομο, με επιπλέον κόστος 10 € ανά 
ώρα.  

 
4. Καθαριότητα: Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για τη καθαρή διατήρηση του 

χώρου όλες τις ώρες, και πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο χώρος θα επιστραφεί 
καθαρός μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Εάν είναι επιθυμητό, η Αποθήκη 
μπορεί να παρέχει καθημερινές υπηρεσίες καθαριότητας,  οι οποίες χρεώνονται 
με 8€/ημέρα. Αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν 
από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης. 

 
5. Έπίβλεψη Χώρου & Ασφάλεια: Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη 

του χώρου και την ασφάλεια των αντικειμένων που εκθέτονται κατά την περίοδο 
μίσθωσης. Η Αποθήκη δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χώρου ή των 
αντικειμένων που εκθέτονται.  Εάν είναι επιθυμητό, η Αποθήκη μπορεί να 
παρέχει καθημερινή επίβλεψη του χώρου με επιπλέον χρέωση. Αυτό θα πρέπει 
να επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της περιόδου 
ενοικίασης. 


