Ansøgning om lejebolig
Personlige oplysninger (udfyldes af lejer(e))
Indflytningsdato
Navn – lejer 1
Kontaktadresse p.t.
E-mail
Telefon

Cpr. nr.

Navn – ægtefælle /
samlever / lejer 2
Kontaktadresse p.t.
E-mail
Telefon

Cpr. nr.

Børn i husstanden
Navn

Cpr.nr.

Navn

Cpr.nr.

Samkvemsbørn
Navn

Cpr.nr.

Navn

Cpr.nr.

Oplysninger om økonomi
Lejer 1
Årlig bruttoindkomst kr.:

Ægtefælle / samlever / lejer 2
Årlig bruttoindkomst kr.

Er der nogen i husstanden, som er registreret i
RKI (Ribers Kredit Information)?

JA

NEJ

Oplysning om gæld til andre udlejere
Udlejers navn
Hvilket år er gælden fra
Beløb

Jagtvej 111 ApS / CVR-nr.: 37797294 / Mail: Info@harboekollegiet.dk /

Da der er krav om studieaktivitet ved lejeforholdets begyndelse, bedes følgende oplyst:
Studie:
Dato for studiestart (evt. dato for forventet studiestart):
Dato for forventet sluttidspunkt for studie:

Prioritet og ønsker til lejeperiode
Jeg ønsker i prioriteret rækkefølge følgende studiebolig(er):
1. Studiebolig nr.:
2. Studiebolig nr.:
3. Studiebolig nr.:
Hvis mine prioriterede studiebolig(er) ovenfor ikke er ledig(e), ønsker jeg at blive tilbudt en anden
uspecificeret lejlighed, hvis en sådan måtte være ledig

Ønsket lejeperiode: Den

/

/20

-

/

/20

Lejeperioden skal minimum være på et år og må kun være i den periode, hvor du er studieaktiv. Den sidste dato kan derfor senest
angives til datoen for den forventede afslutning på studiet

Andre forhold
Er der nogen i husstanden, som er dømt for strafbart JA
forhold indenfor de sidste 6 måneder

NEJ

Er der nogen i husstanden, som indenfor de sidste 6
måneder har fået opsagt sin bolig som følge af grove JA
overtrædelser af god skik og orden

NEJ

Om dig/jer:

Jagtvej 111 ApS / CVR-nr.: 37797294 / Mail: Info@harboekollegiet.dk /

Da indkomst kan indgå i den samlede bedømmelse, anbefaler vi, at I/du vedlægger din/jeres seneste
årsopgørelse samt seneste 3 lønsedler.

Dato:

____________________
Underskrift – ansøger 1

____________________
Underskrift – ansøger 2

Lejlighedens oplysninger (udfyldes af Jagtvej 111 ApS)
Lejlighedsnr.

Areal

Pris m2/år
Kommentarer

I henhold til lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) (pr. 25. maj 2018 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”Persondataforordningen”)), skal det oplyses: At Jagtvej 111 ApS bruger IT
i sagsbehandlingen. Derfor skal selskabet følge Persondataloven gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov. Når selskabet
indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få at vide, hvilke oplysninger selskabet registrerer om dig, og du
kan kræve forkerte oplysninger rettet, ligesom du kan kræve oplysninger helt slettet. De oplyste personnumre og øvrige oplysninger vil
blive registreret. Oplysninger om din bopæl vil i nødvendigt omfang blive indhentet hos Folkeregisteret. Registrerede vil efter anmodning
samt efter afslag blive slettet i systemet. Hvis du er utilfreds med Jagtvej 111 ApS’ behandling af oplysninger om dig, kan du klage til
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du kan læse mere om Datatilsynet og persondataloven på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.
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