
Book din feriebolig i Bookhus 

Du kan via bookingsystemet let og hurtigt finde den feriebolig, der passer dig, når det passer dig.  

Du logger ind her: https://auferiefond.bookhus.dk  
 
Har du en brugerprofil i Kvikbook, er du overført til Bookhus med samme brugernavn og 
adgangskode. Er du endnu ikke oprettet, så klik på ”opret ny bruger” og udfyld felterne. 

Her kan du læse, hvordan du søger efter feriebolig, samt booker og betaler. 
 
1 - første trin er søgning efter feriebolig 
Søgningen starter på forsiden af hjemmesiden. På kortet kan du se, hvor de forskellige ferieboliger 
ligger. Træk evt. den gule mand ned på kortet, hvor ferieboligen ligger, og du kan ”køre” rundt i 
området og se, hvordan der ser ud. Gå til Katalog for at læse mere omkring de enkelte ferieboliger, 
hvor du ved klik på forstørrelsesglasset øverst til højre kan søge på en specifik periode eller kun få 
vist de ferieboliger, hvor du må have hund med etc. 
 

 
 

2 - andet trin er valg af feriebolig og periode 
I Katalog vises som sagt en lille beskrivelse af ferieboligerne. Klik på ”Vis” hvis du vil se flere billeder 
samt læse mere om ferieboligen. Klik på Book når du er klar til at gå videre til booking og betaling 
af ferieboligen. 
 

 



 

3 - tredje trin er booking og betaling 
På Book-siden kan du vælge den dato i kalenderen, hvor din ferie begynder, hvis ikke den allerede 
er valgt. Du vil nu få vist de muligheder, der er for at leje denne feriebolig, samt hvad prisen er for 
den valgte periode. For lejlighederne i København, hvor du kan leje på dagsbasis, må du vælge både 
start- og slutdato.  

 

Når du er klar til at booke, klikker du på Book ud for den ønskede periode/pris, og du vil nu blive 
dirigeret videre til betaling med dankort. Når betalingen er gennemført, får du tilsendt en kvittering 
samt lejebeviset på mail. Du kan udskyde betalingen i op til 14 dage. Efter 14 dage annulleres 
lejebeviset, hvis ikke det er betalt. Vi udsender en betalingspåmindelse inden. 
 
Du kan altid gå ind under ”Min side” og se en kopi af dit lejebevis, og checke om betalingen er 
gennemført. Op til 14 dage efter bookingen, kan du også slette dit lejebevis, hvis du fortryder din 
booking. 

I Bookhus – under Information – finder du andre vejledninger 
 
Har du spørgsmål i brugen af Bookhus, kan du skrive til Line på lbb@adm.au.dk 

God fornøjelse! 

Venlig hilsen 
Feriefonden 


