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Du skal være opmærksom på følgende betingelser for bytning:


Du skal have boet i din bolig minimum 3 år



Bor du i Fredensborg eller Furesø Kommune skal din bytte partner godkendes af
kommunen



Er der særlig krav til din bolig (ungdomsbolig, aldersbetinget), skal din bytte partner kunne
dokumentere opfyldelse af disse betingelser



Din bytte partner skal underskrive den nye lejekontrakt



Der skal indbetales nyt indskud af din bytte partner



Boligen skal synes og istandsættes efter afdelingens gældende vedligeholdelsesReglement, A- eller B-ordning. (Du finder dette i din lejekontrakt)
o

Er der A-ordning i din afdeling, skal boligen være fraflyttet 14 dage før din
ophørsdato, til brug for istandsættelse. Du betaler for denne periode uden at kunne
bo i lejemålet.

o

Er der B-ordning i din afdeling, fraflyttes senest på ophørsdatoen, og din bytte
partner skal opmærksom på, at der kan forekomme istandsættelse af boligen i op til
14 dage efter overtagelsesdatoen. Denne periode betales af din bytte partner.



Boligen og evt. pulterrum skal være helt tømt på synsdagen, som finder sted før eventuel
istandsættelse



Fraflyttes begge boliger samtidig, må parterne selv sørge for indlogering i
istandsættelsesperioden. Eventuelle gener herved er boligselskabet uvedkommende

Efter modtagelse af den udfyldte formular, vil vi meddelelse dig om bytning kan godkendes.
Med venlig hilsen
Domea.dk
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Ansøgning om boligbytte
Lejemål nr.

_______________________ (står på din lejekontrakt)

Undertegnede ansøger om tilladelse til at bytte boliger pr. : ________________________
(behandlingstid for bytte er 4 uger)
Jeg/vi:
Navn(e):
Adresse:
Tlf.nr.:
Antal personer i husstanden: ____
Ønsker at bytte bolig med:
Navn(e):
Cpr.nr (e).:
Adresse:
Tlf.nr.:
Mail:
Antal personer i husstanden:
Boligen er en:

___ almen lejebolig

___ privat lejebolig

Hvis din bolig administreres af Domea.dk bedes du oplyse
lejemål nr.________________________________________
Byttepartners udlejer: __________________ mail hertil:________________________

Bytning kan ikke finde sted før begge parter har underskrevet lejekontrakter og betalt indskud
m.v. på deres nye boliger.
Alle oplysninger er afgivet på tro og love.
__________
Dato

______________________________
Lejer

______________________________
Lejer

__________
Dato

______________________________
Byttepartner

______________________________
Ægtefælle/samlever

Ansøgning skal være boligorganisationen i hænde senest 4 uger før bytte ønskes.

