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Уговаряне на оглед – всички огледи се осъществяват в имота в присъствието  на 
представител на агенцията. Моля не закъснявайте и ни уведомете своевременно ако 
Ви се наложи да канселирате. За някой имоти има изискване за 24-часово 
предупреждение за достъп до имота. 
 
Стоп- капаро – Когато изберете предлаган от нас имот, ще трябва да оставите при 
нас стоп-капаро от £200. Ние ще махнем имота от пазара и ще канселираме всички 
евентуално уговорени огледи. £200 ще бъдат приспаднати от първия наем при 
подписване на договора. Ако по някаква причина Вие решите да не наемете жилището 
или референтните проверки не са задоволителни, Вие ще загубите стоп-капарото. 
 
Референции и такси – Ние ще трябва да проверим Вашите препоръки преди да се 
нанесете. Ще получите имейл от компанията, която се занимава с това - Rent4Sure. 
Вие ще трябва да полълните и да върнете формуляра, който те ще Ви изпратят. Те 
ще направят проверка на кредитния Ви рейтинг и ще проверят препоръките от 
работодателя Ви и предишни наемодатели. Това е конфиденциална процедура и  
никаква информация няма да бъде разкрита без ваше позволение.  
  
Цената за тази процедура е £210 на човек с вкл. ДДС. Тази сума трябва да се плати 
до три дни плащане на стоп-капарото. Ако има нужда от гарантьор (например, ако Вие  
сте студент или имате нисък доход) цената за гарантьор е £30, с вкл. ДДС. 
 
Вие може да платите с дебитна или кредитна карта, само моля да имате пред вид, че 
има малка такса за плащане с кредитна карта. Предпочитаме да не плащате в брой. 
 
Ако по някаква причина решите да не наемете имота или проверката на 
референциите ви е неудовлетворително, тези такси няма да Ви бъдат върнати. 
 
Ден за влизане във владение на имота – Когато всички проверки на референции са 
завършили удовлетворително и сме се споразумяли за ден, в който се нанесете в 
имота, Вие ще трябва да платите равностойността на 6 седмични наема като депозит 
за евентуални щети и един наем предплата (като се приспадне £200 стоп капаро, 
който сте платили). Когато се нанесете, ние ще Ви предоставим всички подробности 
от secure government-backed damage deposit scheme (не се превежда на български, 
тъй като в България няма такава система), където депозитът ви ще се съхранява 
докато не се изнесете от имота. 
 



 
 
 


