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ANSØGNING OM BOLIGBYTTE 
 
 
Undertegnede ansøger der lejer i Bornholms Boligselskab, ønsker at bytte bolig pr. den:  
 

 
Oplysninger om ansøgers nuværende bolig: 
 
Lejemålsnr. :  

 
Lejers navn :  

 
Adresse :    Postnr.: 

 
CPR nr.  :      Tlf.nr.:  

 
Mail adresse:         _ 
 
Husstanden består af antal voksne:     Antal hjemmeboende børn :   

 
Antal værelser:    Antal m2: 

 
 
Lejer underskrift    
 

Ansøger ønsker at bytte bolig med nedenstående: 
 
Lejemålsnr.:   Boligselskab:  

 
Lejers navn:  

 
Adresse:    Postnr.: 

 
CPR.nr.:        Tlf. nr.  
(lejer)              

 
Mail adresse:     

 
Husstanden består af antal voksne:     Antal hjemmeboende børn : 

 
Boligbytte godkendt af boligselskabet den: ____________ Stempel: 
 

    Jeg giver hermed samtykke til at Bornholms Boligselskab må registrere, opbevare og behandle 
mine personoplysninger, herunder cpr.nummer, ifb. med mit efterfølgende lejeforhold, i 
overensstemmelse med persondatalovens regler. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig 
henvendelse.   Underskrift:___________________________________ 
  

      *Det aftales hermed, at al kommunikation med/fra Bornholms Boligselskab må foregå elektronisk 
til ovenstående e-mail adresse. Det aftales endvidere at i tilfælde af ny mail adresse oplyses denne til 
Bornholms Boligselskab hurtigst muligt.   Underskrift: _________________________________ 
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Det der nu skal ske er beskrevet herunder: 
1. De vil nu modtage en opsigelse på nuværende bolig 
2. Deres byttepartner vil modtage en ny lejekontrakt til underskrift 
3. Deres byttepartner betaler indskud på Deres nuværende bolig 
4. De skal fraflytte boligen, som så  bliver synet og derefter skal istandsættes: Deres 

indskud bliver afregnet i forhold til udgifterne ved istandsættelse jf. gældende regler. 
 
De skal fraflytte boligen 14 dage før, Deres byttepartner flytter ind i lejemålet. Disse 14 dage 
skal selskabet bruge til istandsættelse af lejemålet. Deres byttepartner skal selv finde et sted at 
bo i istandsættelsesperioden. 
 
Det skal tillige oplyses, at såfremt De står på boligorganisationens interne venteliste, vil De blive 
slettet i forbindelse med fraflytningen. 
 
Skulle De har spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bornholms Boligselskab 
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