
  Navn:  Cpr. nr.:

  Adresse:  Tlf.nr.:

  Post nr.:  By:  Email:

 Uddannelse:  Er du under en uddannelse, der berettiger til uddannelsesstøtte (SU)

 eller følger du en erhvervsuddannelse ?     Ja Nej

 Etage: st.  1. 2.

 Husdyr:  Er det et krav, at der skal være mulighed for husdyrhold?    Ja

 Status for opskrivning: Aktiv: Bero indtil besked    Bero indtil: 

 Tilbud om bolig foregår elektronisk, hvorfor du kun vil få tilbudt bolig i henhold til dine krav. Tilbud sker skriftligt

 via brev eller mail, hvis mailadresse er oplyst.

 Boligsøgende er forpligtiget til at underrette boligorganisationen om adresseændring, og meddele om denne er

 interesseret i tilbudt bolig. Manglende underretning om adresseændring og tilbagemelding ved tilbud kan medføre

 at opnoteringen sættes i bero.  

 Den berettiget personkreds til en ungdomsbolig:  

 Unge uddannelsessøgende, der er berettiget til uddannelsesstøtte (SU) eller følger en erhvervsuddannelse. 

 Unge med særligt behov, hvilket beror på en konkret vurdering af ansøgerens økonomiske og sociale forhold på 

 baggrund af skriftlig aftale fra berørte myndighed. 

 Den boligsøgende er pligtig til straks at underrette boligorganisationen om eventuelt ophør af uddannelsesforløb.

 I forbindelse med dokumentation for at den pågældende boligsøgende er uddannelsessøgende kan skemaet på 

 bagsiden anvendes.

 De detaljerede regler om udlejning af almene boliger fremgår af følgende: 

 - Lov om almene boliger m.v. (nr. 1103 af 15. august 2016) kapitel 4

 - Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. (nr. 1303 af 15. december 2009)

 - Vejledning om udlejning af almene boliger m.v. (27. december 1996)

 - Tillæg til vejledning om udlejning af almene boliger (6. juli 1998) 

      overensstemmelse med persondatalovens regler. Derved sikrer vi, at du oprettes korrekt som boligsøgende i

      Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

 Dato  Underskrift 

blanket 5a februar 2017/ef

Særlige krav til boligen:

      Jeg giver hermed samtykke til, at Bo42 må registrere, opbevare og anvende mine personoplysninger i

      vores it-system. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Bo42.

Boligsøgendes underskrift:

Ventelisteblanket - ungdomsboliger

Uddrag af ventelistereglerne:

Oplysninger om den boligsøgende:  

Udfyld venligst med blokbogstaver

Følgende bolig ønskes tilbudt:

Boliger til alle
Bo42 • St. Torv 2 • 3700 Rønne • www.bo42.dk • mail: bo42@bo42.dk • tlf.: 5695 1942


