Ansøgning om bytte af AlmenBolig+ Bolig
Dato for boligbytte, hvis ansøgningen godkendes
Vigtig information
Ansøgning om boligbytte bliver betragtet som en opsigelse af boligen fra dags dato med kontraktligt
opsigelsesvarsel dog forudsat, at KAB godkender bytningen. Læs mere om opsigelse af AlmenBolig+
på www.kab-bolig.dk. Her kan du også finde kontaktoplysninger på de vurderingsmænd, der kan
udarbejde en vurderingsrapport.
Boligbytte kan ikke finde sted før lejekontrakten er underskrevet, indskud og første måneds leje m.v.
er betalt til KAB.
_____ (Sæt kryds) Ansøgningen er vedlagt vurderingsrapport. Kun hvis du er beboer i en nybygget
AlmenBolig+, hvor ingen på noget tidspunkt har udført forbedringer i boligen, kan du opsige din bolig
uden at få din bolig vurderet.
_____ (Sæt kryds) Ansøgningen er vedlagt kopi af byttepartners lejekontrakt, hvis der byttes med en
bolig uden for KAB’s administrationsområde.
_____ (Sæt kryds) Byttepartneren er informeret om de særlige forpligtigelser til øget egenindsats, som
er et krav for at bo i en AlmenBolig+ bolig. Læs om krav til egenindsats på www.kab-bolig.dk under
AlmenBolig+.
KAB har fire uger til at behandle ansøgningen fra tidspunktet, hvor både vurderingsrapport og kopi af
byttepartnerens lejekontrakt er modtaget af KAB.
Ansøgningen skal underskrives af både lejer og eventuel ægtefælle/samlever.
Nøglerne må ikke overdrages til byttepartneren, men skal afleveres til den synsansvarlige ved
fraflytningssynet.
Vær opmærksom på, at KAB kan ophæve lejeaftalen, hvis byttepartneren ikke overtager
boligen og tager varigt ophold i boligen, eller hvis bytningen ikke finder sted.
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*KAB må registrere mit CPR-nr. og anvende det, så længe jeg er skrevet på venteliste eller er beboer i en KAB-administreret
afdeling, fx til afregning via NemKonto.

Dato og underskrift lejer

Dato og underskrift medlejer
(ægtefælle/samlever)

Byttepartner
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*KAB må registrere mit CPR-nr. og anvende det, så længe jeg er skrevet på venteliste eller er beboer i en KAB-administreret
afdeling, fx til afregning via NemKonto.

Jeg er som byttepartner orienteret om, at der er foretaget boligforbedringer i boligen jf.
vurderingsrapporten på ________________ kr.
Beløbet betales kontant samtidigt med indskud og første måneds husleje
Dato og underskrift lejer (byttepartner)

Dato og underskrift medlejer (byttepartner)
(ægtefælle/samlever)

Boligorganisation/administrator af ovennævnte lejemål godkender hermed den foreslåede bytning.
Dato og administrators underskrift
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