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PARKKVARTERETS BOLIGFORENING 
Jagtvej 179, kld. 2100 København Ø, mail@jagtgaarden.net 

Ansøgning om tilladelse til fremleje 
Fremlejetager(e) og andelshaver skal aflevere ansøgning sammen til kontoraften. 

Undertegnede andelshaver: 
 
 
Boende: 
 
 

andel nr.: 

ansøger hermed om bestyrelsens tilladelse til at fremleje lejligheden til: 

Lejligheden ønskes fremlejet til: 
Hovedlejer 
 
Telefonnummer: 

 

Mailadresse: 

For perioden (max. 2 år) dato: 

 

Til dato: 

  
Lejligheden ønskes fremlejet til: 
2. lejer 
 
Telefonnummer: 

 

Mailadresse: 

For perioden (max. 2 år) dato: 

 

Til dato: 

  
Lejligheden ønskes fremlejet til: 
3. lejer 
 
Telefonnummer: 

 

Mailadresse: 

For perioden (max. 2 år) dato: 

 

Til dato: 

  
Lejligheden ønskes fremlejet til: 
4. lejer 
 
Telefonnummer: 

 

Mailadresse: 

For perioden (max. 2 år) dato: 

 

Til dato: 
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Alle, der skal bebo andelen under fremlejeperioden, skal skrives på ansøgningen (udskriv evt. side 1 
flere gange), og mød op til afleveringen af ansøgningen på kontoraften. 

Andelshaverens nye kontaktoplysninger 
Gade/Vej: 

 

Nr./Etage/Side: 

Postnr.: By: 

 
Telefonnummer: Mailadresse: 

 
Land: 

 

Ifølge andelsboligforeningens vedtægter kan tilladelse til at fremleje kun gives, når andelshaveren 
har beboet andelslejligheden i normalt mindst et halvt år og andelshaveren er midlertidigt 
fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, 
militærtjeneste, midlertidig forflyttelse, afprøvning af samlivsforhold eller lignende, jf. 
vedtægternes § 14, stk. 2.  

Anfør årsagen til ønsket om fremleje:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Fremlejetageren er forpligtet til at overholde den gældende husorden, vedtægterne samt almindelige 
regler for ejendommen. Andelshaveren skal udlevere kopi af husordenen til fremlejetageren.  

☐   Afkryds venligst her, at husordenen samt vedtægter er udleveret af andelshaver til 
fremlejetager(e). 

Andelshaveren skal selv sørge for, at boligafgift m.v. bliver indbetalt rettidigt til administrator.  

Såfremt en fremlejetager misligholder sine forpligtelser, har dette for andelshaveren samme 
konsekvens, som var det andelshaveren selv (dette gælder også f.eks. klager). Andelshaveren hæfter 
for fremlejetagerens misligholdelse samt eventuelle skader på ejendommen.  

Fremlejetager og andelshaver sørger selv for aflæsning af forbrugsafgifter vedrørende el, gas, 
varme og lignende.  
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Dato for ansøgning 

Andelshavers underskrift 
 
1. Dato for ansøgning  

Fremlejetagers underskrift 
 
2. Dato for ansøgning  

Fremlejetagers underskrift 
 
3. Dato for ansøgning  

Fremlejetagers underskrift 
 
4. Dato for ansøgning  

Fremlejetagers underskrift 

 

Dato for godkendelse af ansøgning 

 

Stempel 

 

 
Underskrift af bestyrelsesrepræsentant 
 
 
Underskrift af bestyrelsesrepræsentant 
 
 
Underskrift af bestyrelsesrepræsentant 
 
 

 

 

Behandling af persondata: 
Parkkvarterets Boligforening, cvr-nr. 62523328, Jagtvej 179, kld., 2100 København Ø, mail@jagtgaarden.net, er 

juridisk ansvarlig i henhold til gældende regler for behandling af personoplysninger. 

Behandling og indsamling af oplysninger sker med henblik på opnotering på venteliste, og behandlingen af 

personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet hermed. 

Parkkvarterets Boligforening bestræber sig på at sikre, at oplysningerne er rigtige og ajourførte, og sletter og berigtiger 

i fornødent omfang urigtige oplysninger. 

I det omfang det ikke længere er nødvendigt for løsning af opgaven vil personoplysninger blive slettet og/eller 

anonymiseret. Sletning sker løbende når der ikke længere måtte være grundlag for opnotering, og i øvrigt senest 30 år 

efter opnotering.  
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Videregivelse af oplysninger sker kun i det omfang det er til opfyldelse af formålet med opnoteringen og derudover kun 

efter forudgående indhentet samtykke i hvert enkelt tilfælde. 

Som registreret har man ret til at få indsigt i sine personoplysninger og andre rettigheder knyttet hertil, så som retten til 

at få berigtiget urigtige personoplysninger, retten til at få slettet sine personoplysninger, retten til at flytte sine 

personoplysninger. Rettighederne kan dog være begrænset af andre forhold, og retten til sletning begrænses i det omfang 

formålet for behandlingen stadig er opfyldt, jf. ovenfor, og i øvrigt kan der ved udnyttelse af indsigtsretten i visse tilfælde 

blive opkrævet gebyr. Parkkvarterets Boligforening anvender ikke personoplysninger til markedsføring. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder i henhold til ovenstående og i øvrigt klage ved henvendelse til 

mail@jagtgaarden.net, gerne med angivelse af ”persondata” i emnefeltet. Klage derudover kan ske til Datatilsynet. 

Kontaktoplysninger til Datatilsynet findes på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk. 

 


