
1. Reservation af lejlighed nr.

2. Reservation af lejlighed nr.

3. Reservation af lejlighed nr.

 Fulde navn:

Cpr. nr.: 

Nuværende adresse: 

postnr. + by:

Telefonnr.: 

Mailadresse:

Fulde navn:

Cpr. nr.: 

Nuværende adresse: 

postnr. + by:

Telefonnr.: 

Mailadresse:

Fulde navn:

Cpr. nr.: 

Nuværende adresse: 

postnr. + by:

Telefonnr.: 

Mailadresse:

Dato Underskrift 1

Dato Underskrift 2

Dato Underskrift 3

Ansøgningen afleveres sammen med 3 lønsedler, som godkendes af udlejer. Lejekontrakten skal underskrives senest 5 dage efter endelig reservation.

Depositum indbetales 5 hverdage efter underskrift af lejekontrakten. Forudbetalt husleje og 1. måneds husleje + vand og varme opkræves i forbindelse med 
indflytning.

Alle lejere tjekkes i RKI. Det er ikke muligt at leje en lejlighed såfremt man står opført i RKI.

Ansøgning
(Udfyldes med blokbogstaver)

LEJER 1

LEJER 2

LEJER 3

Dansk statsborger  Ja ❑    Nej ❑     

Bopæl i DK i min 3 år  Ja ❑    Nej ❑     (Residence in Denmark for min 3 years)

Arbejdet i DK i min 2 år Ja ❑    Nej ❑     (Worked in Denmark for min 2 years)

Dansk statsborger  Ja ❑    Nej ❑     

Bopæl i DK i min 3 år  Ja ❑    Nej ❑     (Residence in Denmark for min 3 years)

Arbejdet i DK i min 2 år Ja ❑    Nej ❑     (Worked in Denmark for min 2 years)

Dansk statsborger  Ja ❑    Nej ❑     

Bopæl i DK i min 3 år  Ja ❑    Nej ❑     (Residence in Denmark for min 3 years)

Arbejdet i DK i min 2 år Ja ❑    Nej ❑     (Worked in Denmark for min 2 years)

Kontrakt på p-plads på teræn   Ja ❑    Nej ❑          Ønsker husdyr  Ja ❑    Nej ❑     (Der opkræves 3 md. depositum og 3 md. forudbetalt leje)
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