Dato

Ansøgning om bytte eller fremleje af boligen som
feriebolig

(ikke tilladt i Arresø Boligselskab, Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark,
Boligselskabet Friheden, Glostrup Ejendomsselskab, Stenløse-Ølstykke Boligselskab.)
Egne beboeroplysninger
Navn
Adresse
Lejemålsnummer
Mobiltelefon
Mail

Ønsker at bytte/fremleje boligen som feriebolig i perioden:
Fra dato
Til dato

Familie der byttes med/fremlejes til:
Navn
Adresse
Land
Mail

Antal personer i familien:
Voksne
Børn

Vi bytter bolig i perioden uden gensidig
betaling (sæt kryds) eller
Vores bolig fremlejes og der opkræves
leje (sæt kryds)

Der er aftalt følgende leje:

Vi har læst informationen på bagsiden af dette skema
Med underskriften indestår vi for, at ovenstående er korrekt
Underskrift
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Information om bytte eller fremleje af boligen som feriebolig
*I må bytte eller fremleje boligen som feriebolig i indtil 6 uger pr. kalenderår.
I kan bytte eller fremleje i 6 uger ud i et eller 6 adskilte uger, eller dele af en uge.
Dele af en uge tæller som en hel uge.
Hvis I bytter, må I ikke opkræve leje.
Hvis I fremlejer, må lejen højst udgøre en forholdsmæssig del af jeres månedlige leje (fremlejer I en
uge, må I højst opkræve 7/31 dele af huslejen).
Familien I bytter med eller fremlejer til, må højst være et antal personer svarende til antal
beboelsesrum i jeres bolig (har I en 3-rumsbolig - må der komme en familie på 3 personer).
I er ansvarlige for de mennesker der tager ophold i jeres bolig, herunder at de overholder husorden og
andre regler der gælder for ejendommen.
I er også ansvarlige for eventuel misligholdelse/hærværk på det lejede/ejendommen.
Det udfyldte skema skal være modtaget i KAB minimum 14 dage før du bytter eller fremlejer din bolig.
Skemaet sendes til kab@kab-bolig.dk eller KAB, Udlejningen, Enghavevej 81, 2450
København SV
*Du må ikke feriefremleje din bolig, hvis du bor i Arresø Boligselskab eller i Den Almene
Andelsboligforening Eskemosepark. Her har organisationsbestyrelsen vedtaget, at feriefremleje og bytte ikke er tilladt.
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