
Ansøgning om boligbytte 

 

Boligorganisationen Tårnbyhuse, Amager Landevej 30, 1.  2770 Kastrup, tlf: 32 50 49 00 

Modtaget ____________________(udfyldes af administrationen) 

Dato for bytning, hvis ansøgningen godkendes:_____________________________  

Ansøgning udfyldes, godkendes af bytters administrator før returnering. Eller påfør 

mail-adresse på administrator. 

Denne ansøgning betragtes som en opsigelse af mit lejemål fra dags dato, forudsat at 

Tårnbyhuse/byttepartner godkender bytningen. Det betyder ligeledes, at min vedligeholdelseskonto 

(B-ordning) er lukket for mit vedkommende og overdrages til ny lejer på frigørelsestidspunktet. 

Byttepartner er indforstået med, at bytningen ikke kan finde sted før lejekontrakt er underskrevet, 

betaling af indskud og leje m.v. er registreret hos Tårnbyhuse. 

Nøgler må ikke overdrages til byttepartner, men skal afleveres til driftsleder ved fraflytningssyn. 

Såfremt overtagelsesdatoen er en lørdag, søndag eller helligdag vil nøgleudlevering først finde 
sted den førstkommende hverdag efter. 
 
Der gøres opmærksom på, at eventuelle istandsættelsesarbejder/misligholdelse konstateret ved 
fraflytningssynet foretages i indflytters lejeperiode. Konstateres det f.eks., at der skal slibes gulve, 
vil det måske ikke være muligt at flytte ind på byttedagen.  
 
Sker bytningen med et andet boligselskab, skal der sammen med ansøgningen fremsendes en kopi 

af lejekontrakt på bytter. 

For den gode ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at såfremt det efterfølgende konstateres, 
at bytningen er behandlet på baggrund af fejlagtige/urigtige oplysninger, bytteparterne ikke 
overtager og tager varigt ophold i de omhandlede boliger, eller det viser sig, at der er ”penge under 
bordet” i forbindelse med bytningen, vil boligorganisationen hæve de indgåede lejekontrakter. 
     
Dine oplysninger: 

Lejemålsnummer:___________________________ Adresse:_____________________________ 

Navn i henhold til kontrakt:_________________________________________________________  

Postnummer/by: ___2770  Kastrup_____________Telefon/mobil nr.:_______________________ 

Mail-adresse:___________________________________________________________________ 

Samlever/ægtefælles navn:________________________________________________________ 

Dato og underskrift lejer                        Dato og underskrift (ægtefælle / samlever) 

 

______________________________  ________________________________ 

Ansøgningen skal underskrives af både lejer og eventuel samlever/ægtefælle. 

Forbeholdt Boligorganisationen Tårnbyhuse 

Dato:  

Stempel og underskrift      side 1 af 2 

 



Ansøgning om boligbytte 

 

Boligorganisationen Tårnbyhuse, Amager Landevej 30, 1.  2770 Kastrup, tlf: 32 50 49 00 

 

Byttepartner: 

Boligselskab:______________________________Mail-adresse: ________________________ 

Adresse:________________________ _____________________________________ 

Navn i henhold til kontrakt:__________ _____________________________________   

Postnummer/by: ____________ __              ___   Telefon/mobil nr.:_______________________ 

Mail-adresse:_________________________________________________________________ 

Samlever/ægtefælles navn:______________________________________________________ 

Voksne i husstanden: ______________ 

Børn i husstanden under 23 år: ___________ 

Husdyr.:   Hund:                                Kat:                      (Der skal ansøges før godkendelse af husdyr i henhold til husorden) 

                      (Hund ikke tilladt i afd. Bredagergården -Tårnbyparken - Kastruphuse)          

Kun boligtageren, dennes ægtefælle/samlever og dennes ugifte børn, er berettiget til at bebo 
boligen. 
Fremleje af lejemål / rum skal ansøges skriftligt til organisationen. 

 
Hvis kontrakt skal sendes elektronisk, kræver det en udfyldt samtykke-erklæring, hvor cpr-nummer 

er oplyst. 

 

Dato og underskrift lejer                           Dato og underskrift (ægtefælle / samlever) 

 

____________________________      ___________________________ 

 

Som administrator af ovennævnte lejlighed kan bytningen godkendes. 

Dato: 

Stempel og underskrift  

 

 

 

 

       

Kan scannes og mailes til udlejning@taarnbyhuse.dk            

       side 2 af 2     

 



Ansøgning om boligbytte 

 

Boligorganisationen Tårnbyhuse, Amager Landevej 30, 1.  2770 Kastrup, tlf: 32 50 49 00 

     SAMTYKKE-ERKLÆRING 
                          Til elektronisk fremsendelse af lejekontrakt m.v. 
 
 
 
Navn: 
 
Vedrørende lejemålet:  
 
 
Hermed gives der samtykke til, at Boligorganisationen Tårnbyhuse registrerer, 
opbevarer og benytter det af Dem oplyste CPR-nummer og evt. andre 
personfølsomme oplysninger. CPR-nummeret benyttes til identifikation, 
kontraktfremsendelse samt overførelse via NemKonto. Desuden aftales det, at 
parterne kan kommunikere ved hjælp af elektronisk kommunikation såsom E-boks / 
e-mail / telefon jf. Lejelovens § 4. 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse erklærer samtidig, at oplysningerne anvendes 
og opbevares i henhold til gældende lovgivning om anvendelse og opbevaring 
af personfølsomme oplysninger. 
 
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde samtykket om 
anvendelse og opbevaring af personfølsomme oplysninger. 
 
Aftalen om elektronisk kommunikation kan af begge parter opsiges uden 
varsel. 
 

Dato:    Underskrift 
 
 
Ovenstående skal udfyldes, underskrives og returneres sammen med bytteskemaet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ansøgning om boligbytte 

 

Boligorganisationen Tårnbyhuse, Amager Landevej 30, 1.  2770 Kastrup, tlf: 32 50 49 00 

 
 
 
 
 
 
Navn:______________________________________________________ 
 
Adresse på nyt lejemål:________________________________________ 
 
Cpr. nr.:_____________________________________________________ 
 
Mail adresse:_________________________________________________ 
(BLOKBOGSTAVER) 

 
Tlf. nr.:______________________________________________________ 
 
 
 
 
Denne side destrueres efter indtastning. 


