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Administrationen ▪ Stationsparken 24, 2TH ▪ 2600 Glostrup
Ansøgningen sendes til: FA09, Udlejningen, Stationsparken 24, 2., 2600 Glostrup
Ansøgning om godkendelse af fremleje
Nuværende lejer (fremlejer)
Ønsker at fremleje til:
Årsag til fremleje
*Der skal vedlægges gyldig dokumentation på årsag til fremleje. Fx dokumentation for studieophold, udstationering, rekreation o.lign. Af dokumentationen skal det tydeligt fremgå, at der er tale om en tidsbegrænset periode. Ved fx jordomrejse o.lign., skal billetter samt evt. rejseplan vedlægges.
Følgende vilkår er aftalt:
Nuværende lejer kan ikke fremleje til en højere husleje end han/hun selv betaler.
Ovennævnte oplysninger er forudsætninger for FA09s accept af fremlejen. Er oplysningerne ukorrekte eller mangelfulde, kan FA09 som yderste konsekvens ophæve fremlejeaftalen eller nuværende lejers lejeaftale. Fremlejen kan først finde sted, når FA09s accept foreligger.
Der skal gøres opmærksom på, at lejemålet efter fremlejeperiodens ophør ikke kan overdrages til fremlejetager. Såfremt lejemålet ikke tages i brug af fremlejegiver efter fremlejeperiodens ophør, skal lejemålet skriftligt opsiges til Boligforeningen.
Fremlejegiver og fremlejetager er bekendt med lov om leje §71, hvoraf det fremgår, at fremlejer er ansvarlig for, at fremlejetager overholder de regler, der skal sikre god husorden og forsvarligt brug af det lejede.
Undertegnede lejer (fremlejegiver), som ansøger om at måtte fremleje af ovenstående samt undertegnede fremlejetager, erklærer herved med vores underskrifter, at være indforstået med indholdet i fremlejeaftalen samt standardbestemmelser for fremleje og at ville overholde disse.
Det anbefales at læse "Boligbytte og fremleje" på www.bl.dk 
Udfyldes af administrationen
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