Feriefremleje og feriebytte

Dato
Navn
Adresse
Lejemålsnummer
Telefon
Email
Ønsker at bytte/fremleje boligen som feriebolig i periode:
Fra dato

til dato

Navn på familie der byttes med/fremlejes til
Navn
Adresse
Land
Antal personer i familien

voksne

børn

Jeg bytter bolig i perioden uden gensidig betaling. (sæt kryds)
Boligen fremlejes og der opkræves leje og der er aftalt følgende leje: kr.
Jeg har læst informationen på bagsiden af dette skema. (sæt kryds)

Med underskriften indestår jeg for, at ovenstående er korrekt.
Underskrift 					

Underskrift Servicecenter

Feriefremleje og feriebytte

Information om bytte og fremleje af boligen som feriebolig
Vi sender ikke en kvittering til dig for denne anmeldelse.
Det vil fremgå af din afdelings lokale hjemmeside om du har mulighed for at udleje eller bytte din bolig. Hvis
organisationen ikke har besluttet det, er det ikke tilladt at du feriefremlejer/bytter din bolig ud og du kan
forvente besked herom inden for 14 dage.
Du må bytte eller fremleje boligen som feriebolig i indtil 6 uger pr. kalenderår.
Dele af en uge tæller som en hel uge.
Hvis du bytter, må du ikke opkræve leje.
Hvis du fremlejer, må lejen højst udgøre en forholdsmæssig del af din månedlige leje. Fremlejer du en uge,
må I højst opkræve 7/31 dele af huslejen.
Familien du bytter med eller fremlejer til, må højest være på det antal personer svarende til antallet af
beboelsesrum i din bolig (Har du fx en 3-rums bolig – må der byttes/fremlejes til en familie på 3 personer).
Du er selv ansvarlige for de mennesker der bor i din bolig. Det betyder fx, at du er ansvarlige for, at de overholder husorden og andre regler der gælder for ejendommen. Du er også ansvarlige for eventuel mislige
holdelse/hærværk på det lejede og ejendommen.
Det anbefales, at du spørger dit forsikringsselskab, om det dækker skader i boligen påført at lejer/bytterne.

