Guestit är en teknologidrivet proptech-bolag som hjälper fastighetsägare och privatpersoner
med korttidsuthyrning via Airbnb. Vi är idag Airbnbs första och enda professionella co-host i
norden.1 Vi sitter idag på Handelshögskolans inkubatorhub SSE Business Lab, där bolag
grundade av handelselever och alumner får support och hjälp att växa. Under det senaste
året har vi tagit hand om tusentals gästnätter och hanterar fler än hundra lägenheter runt
om i Stockholm, Åre och Nice, både med nöjda kunder och gäster.
Grunderbjudande
Vår tjänst innebär i korthet att vi för våra gästers räkning tar hand om uthyrningsprocessen i
sin helhet:
- Foto och annonsering av lägenheterna
- Algoritmer för att maximera beläggning och pris
- All löpande screening av och kommunikation med gäster
- Nyckelhantering
- Städ, tvätt och fastighetsskötsel
- Försäkring av boendet upp till 1m USD vid varje uthyrning
- Allt annat som kan tänkas uppstå
För BRFer
För er som BRF är vi en operatör som tar ett helhetsansvar både för uthyrningen och för de
gäster som kommer att bo i fastigheten genom att:
- Screena varje enskild gäst, samt genom plattformarna tillse att de är legitimerade
med pass eller motsvarande
- Kontrollera att gästerna inte har negativa omdömen sedan tidigare.
- Ha 24/7 jourberedskap på telefon om något oförutsägbart skulle ske
- Städteam anställt direkt i bolaget, vilket ökar kvalitet och säkerhet, då de lär sig
lägenheterna och fastigheten, tillser att skräp och avfall slängs på rätt sätt mm.
I syfte att öka transparensen kring korttidsuthyrning får föreningens representanter tillgång
till vårt datasystem där uthyrningen kan följas i realtid och ni se (Se bilagor):
- Vilka gästerna är och kontaktuppgifter till dem
- I vilken lägenhet de bor
- Hur länge de stannar
- Hur mycket de betalar
- Hur ni når vår dygnet runt öppna jour vid frågor, funderingar eller störningsanmälan
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https://www.breakit.se/artikel/16455/guestit-vill-hjalpa-stockholmare-att-hyra-ut-lagenheten-skriver-avtalmed-airbnb
https://www.airbnbcitizen.com/airbnb-announces-co-hosting-companies-to-make-hosting-easier-for-all/

Ekonomisk ersättning för BRF
I nästa led kan hyresintäkterna enkelt fördelas enligt överenskommelse mellan
lägenhetsinnehavaren och föreningen. Hyran fördelas då enligt en modell där vi tar vår
kommission om X%, föreningen får en Y% och resten tillfaller lägenhetsinnehavaren.
Således finns även ekonomiska incitament för föreningen att tillåta uthyrning när
lägenhetsinnehavare är bortresta eller av andra anledningar inte nyttjar lägenheterna.
Allt detta enligt en modell som bygger på öppenhet och transparens, där alla är uppdaterade
när och i vilken omfattning uthyrning sker. Om föreningen överväger att tillåta uthyrning i
viss omfattning, låt säga under en begränsad tidsperiod per år, kan även uppfyllelsen av
detta enkelt följas i systemet.
Välkomna att höra av er om ni har frågor!
Elias Högmark
VD och medgrundare
0768197455
elias@guestit.se

Exempel på ak:va lgh i föreningen

Exempel på bokningsläget på e2 objekt med
all bokningsinfo samt kontaktuppgi8er :ll gäst

Inkomstsammanställning för eller eller samtliga objekt i föreningen

Självfaktura
Guestit AB
SE559119267801
BG: 5216-0256
Östermalmsgatan 26
11426, Stockholm

Kund, Efternamn
Momsreg no:, SE559119221201
kontakt@yahoo.com
Vvägen 13, 115298 Stockholm
Sverige

Faktura #
Faktureringsdatum

546
2018-12-18

Förfallodatum

2018-12-20

Totalt belopp att betala

4557.5 SEK

Artikel

Beskrivning

Belopp

Moms

Totalt

Bokning

No: HM8RRFAFDE, med start: 2018-07-05, inkl 12% moms

2911.61

349.39

3261.0

Serviceavgift

Airbnbs avgifter för bokning HM8RRFAFDE, inkl 25% moms

-87.35

-10.48

-97.83

Faktura

F.No: 3946, Avseende bokning: HM8RRFAFDE, inkl 25% moms

-826.11

-206.53

-1032.64

Bokning

No: HMAHM89B9Q, med start: 2018-06-30, inkl 12% moms

3252.68

390.32

3643.0

Serviceavgift

Airbnbs avgifter för bokning HMAHM89B9Q, inkl 25% moms

-97.58

-11.71

-109.29

Faktura

F.No: 3967, Avseende bokning: HMAHM89B9Q, inkl 25% moms

-885.39

-221.35

-1106.74

Totalt belopp att betala

Villkor
Betalas innan förfallodatum annars utgår sedvanlig dröjsmålsränta
Noteringar
Tack för ditt förtroende

4557.5

