
ACCOMMODATION CONTRACTS IN THE EU 

 

Generally speaking, accommodation services can be provided either in the form of short-term 
service, like stays at hotels, hostels and the like, or in the form of long term tenancy 
agremements.  

Tenancy agreements are regulated differently than short term stays, the laws regarding this 
differ between the countries, we strongly suggest to seek advice from appropriate 
organisations, if you have any doubts regarding this. There are usually regulations regarding 
the minimum rights and obligations of the parties, tenancy deposit schemes, etc. 

In some countries, tenancy agreements can be made verbally and have very long duration, 
that will be exempt from being challenged. As an example, German law does not allow to 
challenge the duration of tenancy agreements of up to 4 years. It is worth remembering, as 
you may end up with contractual obligations that are no longer suitable for your situation (!). 

Short term stays at hotels, hostels and similar establishments are more within the realm of 
consumer law. It is important to note that such accommodation contracts are not covered by 
the obligation to offer cancellation rights. This means that traders can set their cancellation 
policies as they see fit:  

 

 some agreements will be cancellable up to the time close to the beginning of your stay; 
  some will only offer partial refund and/or ‘staged’ cancellation policies;  
 some agreements will not be cancellable at all.  

 

In any case, traders are expected to inform you of their respective cancellation policies and 
further confirm this in durable form (e-mail confirmation, etc.). Some accommodation 
providers offer the same accommodation with different cancellation arrangements: booking 
made at a lower price may be non-cancellable, whereas the same room may be offered at a 
higher price with more generous cancellation allowance. 

Please make sure that you know their check-in and no-show policies. If you are arriving late, 
you need to contact the accommodation provider to discuss your options. 

If there are problems with accommodation, you need to allow the accommodation provider 
an opportunity to resolve the problem (e.g. by moving you to another room, etc.). If they 
cannot or will not resolve the problem, you may be in position to leave the property, find 
alternative accommodation and then enter the dispute with the trader you booked the 
accommodation with. In some cases, you may be entitled to ful lor partial refund, sometimes 
you may be able to claim the cost of alternative accommodation. It is important to have a very 
good reason to take such course of action and gather as much evidence (photos, etc.) as you 
can. 



ДОГОВОРИ НА ПРОЖИВАННЯ В ЄС 

 

Загалом послуги з розміщення можуть надаватися або у формі короткострокового 
обслуговування - наприклад проживання в готелях, хостелах тощо, або у формі 
довгострокових договорів - оренди. 

Угоди оренди регулюються в інший спосіб, ніж короткострокове проживання. Закони 
щодо цього питання відрізняються в різних країнах, тому ми наполегливо рекомендуємо 
звертатися за порадою до відповідних організацій, як тільки у вас з'являться будь-які 
сумніви. Зазвичай існують норми щодо мінімальних прав та обов’язків сторін, схем 
орендних депозитів тощо. 

У деяких країнах договори оренди можуть укладатися в усній формі і мають дуже 
тривалий термін дії, що не підлягає оскарженню. Наприклад, німецьке законодавство не 
дозволяє оскаржувати термін дії договорів оренди до 4 років. Варто про це пам’ятати, 
оскільки ви можете отримати договірні зобов'язання, які не мають застосування у вашій 
ситуації (!). 

Короткострокове перебування в готелях, хостелах і подібних закладах більше 
відноситься до сфери споживчого права. Важливо зазначити, що на такі договори 
розміщення не поширюється право на відмову від договору. Це означає, що торговці 
можуть встановлювати свою політику розірвання договору так, як вони вважають за 
потрібне: 

 

• деякі угоди можна розірвати до початку вашого перебування; 
• деякі пропонують лише часткове відшкодування та/або політику «поетапного» 

скасування; 
• деякі угоди взагалі не можна розірвати. 

 

У будь-якому випадку, торговець повинен повідомити вас про свою політику розірвання 
договору та підтвердити її в довготривалій формі (наприклад надіслати підтвердження 
електронною поштою тощо). Деякі постачальники послуг розміщення пропонують те 
саме розміщення з різними правами розірвання договору: бронювання, яке здійснено 
за нижчою ціною, не підлягає скасуванню, тоді як той самий номер може бути 
запропонований за вищою ціною але з більш вигідними умовами скасування/розірвання 
договору. 

Переконайтеся, що ви ознайомлені з правилами реєстрації та ймовірного неприбуття. 
Якщо ви запізнюєтеся, необхідно зв’язатися з постачальником житла, щоб обговорити 
можливі варіанти. 

У разі виникнення проблем з проживанням, ви повинні дати постачальнику житла 
можливість вирішити проблему (наприклад, поселити вас в іншу кімнату тощо). Якщо 



постачальник не може або не хоче вирішити проблему, ви можете залишити 
помешкання, знайти альтернативне житло, а потім надіслати скаргу до торговця, у якого 
ви забронювали житло. У деяких випадках ви можете мати право на повне або часткове 
відшкодування, іноді ви можете вимагати також повернення витрат за альтернативне 
житло. Важливо мати дуже вагомі підстави для таких дій і зібрати якомога більше доказів 
(фотографій тощо). 


