Privatuthyrning via By Nordiq för Evenemang

https://privatuthyrning.bynordiq.se

Tidigare registrerade användare loggar in med
E-postadress och Lösenord.
Ny användare börjar med att läsa igenom dokumenten
i Meny. Därefter Klicka på ”Hyr ut ditt boende”.

Viktiga länkar att läsa igenom.

Förmedlingsavtalet https://privatuthyrning.bynordiq.se/agreement
Frågor & Svar https://privatuthyrning. bynordiq.se/faq
Trygghetsförsäkringen https://privatuthyrning. bynordiq.se/insurance
Riktlinjer https://privatuthyrning. bynordiq.se/guidelines
Integritetspolicy https://privatuthyrning. bynordiq.se/integrity

Börja registreringen.
Fyll i:
- Vilken sorts boende som ska hyras ut
- Antalet sovplatser som finns i boendet
- Vilken ort som boendet tillhör, välj i Google listan
- Vilket evenemang som boendet ska vara uthyrningsbart till

I nästa steg ska uthyrarens kontaktuppgifter fyllas i.
En epost ska registreras och ett lösenord.
Detta blir uthyrarens inloggningsuppgifter till systemet.
När allt är ifyllt, klicka på ”Bli medlem”.
Då öppnas nedan meddelande, läs och klicka Ok.
Inne på din sida på ditt namn i höger hörn kan du alltid trycka dig till ditt objekt
på ”Hantera annonser”.

Dags att fylla i all information om boendet som ska hyras ut.
Till vänster visas menyn med de delar som ska fyllas i.
Överst visas hur långt processen har färdigställts i procent.

Fyll i Rubrik och Beskrivning på boendet.
Läs noga igenom allt och fyll i uppgifterna så detaljerat som möjligt.
Tänk på information som kan vara relevant för gästen som ska hyra.
Tex om tvättmöjligheter finns, tv, wifi, hur sängfördelningen ser ut osv.

Glöm ej att spara uppgifterna!

Fyll i adressen till Bostaden samt vägbeskrivning.
1.
2.
3.
4.

Klicka på ”Lägg till adress”
Fyll i adressen och välj adressen ifrån Googlelistan, klicka på ”Nästa”
Kontrollera adressen och klicka på ”Kontrollera på kartan”
Om allt är ok, Klicka på ”Slutför” annars ”Redigera adress”. Slutför.

1.

2.

3.

Fyll i basinformation om boendet.

4.

Fyll i basinformation om bostaden.
Överstig gärna inte 7 på minst antal nätter då de flesta gästerna vill hyra boendet i en vecka eller mindre. Boendet syns inte i söklistan
online om söket är satt på ett veckosök och boendet har minst antal nätter 8 eller fler. Söksidan för privatboende online är inställd på
vad som mest efterfrågas i antal nätter per evenemang, titta där hur många nätter evenemanget anser är standard att fylla i.

Ange gärna så många dagar som möjligt som ankomstdagar.
Glöm ej att Spara!

Lägg till foton på boendet.
Boende utan foton kommer ej online. Välj relevanta bilder!
Gärna en utomhusbild, sovrumsbild, köksbild, badrumsbild och allrumsbild. 1 bild som visar huset från utsidan kommer inte bli godkänt.

Bra bilder ökar chansen att få boendet uthyrt!

Sätt uthyrningsdatum och pris på boendet.
I steget Kalender & priser sätts den perioden som boendet ska hyras ut samt det priset som uthyraren ska få i ersättning för uthyrningen.




Börja med att klicka fram till den månaden/året som uthyrningsperioden ska vara i.
Klicka på första bokningsbara datumet, dra sedan musen till sista bokningsbara datumet och klicka i den rutan. Då blir perioden Grå
och en prissättningsruta öppnas till höger om kalendern.
Fyll i ett pris i ”Mitt pris per natt som jag blir utbetald” rutan. Detta pris är priset som uthyrare får utbetalt. Systemet lägger på avgifter
på detta pris ut mot kund. (se avgifterna i förmedlingsavtalet.)

OBS! Priset är alltid för HELA boendet oavsett antal bäddar. Systemet kan inte hantera pris per bädd likt vandrarhem/B&B. Boendet kan
endast hyras ut 1 gång per datum per annons/objekt. Hyrs det ut flera rum (delar av boende) skapa upp flera objekt. Maxtak för pris per bädd
är 990 kr.

Fyll i de bekvämligheter som finns tillgängliga i boendet.
Bocka i relevanta bekvämligheter och klicka sedan på sparaknappen. Då ska en ny ruta öppnas med viktig information. Läs igenom och klicka
på OK.

Nu är annonsen klar! 😊
Det tar minst 48 h (arbetsdagar) tills annonsen syns online.

Använd BankID för att godkänna din annons.
Läs och bocka i förmedlingsavtal, integritetspolicy och försäkringsvillkoren.

Ta fram din mobil och öppna BankID, klicka på Signera med BankID och signera.

Viktigt att fylla i bankuppgifter!
För att kunna få utbetalt ersättning om bokning görs på boendet, måste bankuppgifter vara ifyllda i systemet.
Klicka på menyn uppe i höger hörn, välj sedan ”Bankuppgifter”.
Fyll i:

För att redigera något i befintlig annons, välj ”Hantera annonser”
Då öppnas ”Mina Objekt”. Här visas objektsnumret på annonsen. (kan användas vid sök på hemsidan)
För att redigera i annonsen, klicka på ”Kalender och mer” knappen.

Support & Hjälp.

Vid behov av hjälp, använd hjälpformuläret nere till höger på sidan.
Skriv utförligt vad ärendet gäller samt ert objektsnummer.
(om ni har det tillgängligt)
Ett mail skickas då till By Nordiq som supporterar er i era ärenden.

