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Garanti for en bolig
Fra 1. april 2007 kan alle boligselskaber udstede boligga-
rantibeviser til fraflyttere. Et boliggarantibevis er en aftale, du 
kan indgå med dit boligselskab, og med det i hånden kan du 
springe ventelisten over, hvis du vil flytte tilbage.

Et boliggarantibevis giver dig nemlig mulighed for at få tilbudt 
en anden bolig i boligafdelingen, hvis du ønsker det indenfor 
en frist på højst 3 år. 

Det er det enkelte boligselskab, der beslutter om det  
gælder alle fraflyttere eller kun en begrænset personkreds.  
I Hvidovre almennyttige Boligselskab gælder tilbudet alle  
fraflyttere.

Fordele for fraflytteren
Boliggarantibeviset har den fordel, at du som fraflytter trygt 
kan opsige den bolig, du ikke længere skal bruge, hvis du for 
eksempel vil flytte i helårssommerhus eller sammen med din 
kæreste. Du kan dermed undgå dobbelt husleje, og du vil 
bevare muligheden for at vende tilbage til boligafdelingen. 

Hvad koster det?
Det koster 1125 kr. (inkl. moms) for at få et boliggarantibevis,   
og ønsker du at udnytte garantien, vil du altså automatisk rykke 

øverst på ventelisten. Når de 3 år er gået, overgår du til den 
almindelige eksterne venteliste, hvis du betaler det sædvanlige 
genopskrivningsgebyr. 

Hvilken lejlighed er du berettiget til?
Med et boliggarantibevis har du mulighed for at få stillet en 
passende bolig til rådighed, indenfor garantiperioden, hvis du 
ønsker det. Med en passende bolig, menes en bolig, der svarer 
til din husstands størrelse.
DAB giver skriftlig besked, når garantien udløber, og vælger 
du at blive på ventelisten, får du overført din anciennitet.

Vær opmærksom på at du ikke vil blive tilbudt et ubegrænset 
antal boliger. Hvidovre almennyttige Boligselskab har besluttet 
at tilbyde højst to boliger. Derefter bortfalder garantien.

Slå til før det er for sent
En aftale om et boliggarantibevis skal indgås, inden du flytter 
fra din bolig eller senest på udflytningsdagen. Er du flyttet, er 
det for sent.

Hvad skal du gøre?
Kontakt DAB for mere information om boliggarantibeviset. Her 
kan vi rådgive dig personligt og svare på dine spørgsmål om 
garantien.

Hvidovre almennyttige Boligselskab
Bredalsparken og Grenhusene

Ansøgning om boliggarantibevis*

 

*) gælder ikke ungdomsboliger og ældreboliger
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