BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Bytning af lejemål

Betingelser for bytning
BO-VEST præciserer, at vi ophæver lejeaftalen, hvis grundlaget for bytning ikke er tilstede, blandt andet hvis der ikke tages varigt ophold i boligen.
Du skal være opmærksom på følgende betingelser for bytning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Du skal have boet i din bolig minimum 3 år, dog kun 2 år i Tranemosegård .
Bor du i Brøndby og Ishøj Kommune samt i boligafdelingen Askerød i Greve, skal din byttepartner godkendes af kommunen.
Er der særlig krav til din bolig (ungdomsbolig, aldersbetinget), skal din byttepartner kunne dokumentere opfyldelse af disse betingelser.
Din byttepartner skal underskrive den nye lejekontrakt.
Der skal indbetales nyt indskud af din byttepartner.
Boligen skal synes og istandsættes efter afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement, A- eller B-ordning. (Du finder dette i din lejekontrakt)
a. Er der A-ordning i din afdeling, skal boligen være fraflyttet 14 dage før din Byttedato, til brug for istandsættelse. Du betaler for denne periode
uden at kunne bo i lejemålet.
b. Er der B-ordning i din afdeling, skal boligen være fraflyttet på Byttedatoen, og din byttepartner skal være opmærksom på, at der kan forekomme
istandsættelse af boligen i op til 14 dage efter overtagelsesdatoen.

Ved underskrift af nærværende brev gives samtidig samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter det af Dem oplyste cprnummer.
Cpr-nummeret benyttes til identifikation, eventuel elektronisk udbetaling via NemKonto samt elektronisk kommunikation
såsom e-boks. CPR-nummeret kan slettes ved henvendelse ellers bliver det slettet ved fraflytning og når mellemværender er afsluttet.

Oplysninger om lejemål nr. 1
Lejemålsnr.

Adresse, postnummer og by

Navn

E-mailadresse

Samlevers navn

Samlevers e-mailadresse

Telefonnummer

Antal voksne i hustanden

CPR
CPR
Antal rum i lejemålet

Antal m2 i lejemålet

Antal børn under 18 år

Antal børn over 18 år

Beboet af mig/os siden den (dato)

Byttedato
Boligselskabets navn, adresse, telefonnr.

Fraflytningsdato

Oplysninger om lejemål nr. 2
Lejemålsnr.

Adresse, postnummer og by

Navn

E-mailadresse

Samlevers navn

Samlevers e-mailadresse

Telefonnummer

Antal voksne i hustanden

CPR
CPR
Antal rum i lejemålet

Antal m2 i lejemålet

Antal børn under 18 år

Antal børn over 18 år

Beboet af mig/os siden den (dato)

Byttedato
Boligselskabets navn, adresse, telefonnr.

Fraflytningsdato

De 2 ansøgeres underskrift
Dato & underskrift (Både juridisk lejer og evt. samlever)

Dato & underskrift (Både juridisk lejer og evt. samlever)

Såfremt bytningen kan gennemføres, anses dette dokument også som en opsigelse af dit nuværende lejemål i BO-VEST.

Ejere/administratorers underskrift
Som ejer/administrator, for lejemål nr. 1, erklærer jeg mig
herved indforstået med at ovennævnte bytning finder sted.

Som ejer/administrator, for lejemål nr. 2, erklærer jeg mig
herved indforstået med at ovennævnte bytning finder sted.

Dato & underskrift

Dato & underskrift
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