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Postnr./by:

Lejemål nr.:

Navn:

E-mail:

Telefon:

Feriefremleje

Ønsker du at feriefremleje din bolig, skal du anvende denne blanket.
Blanketten udfyldes og sendes til servicecenter@dabbolig.dk

Dit boligselskab skal give tilladelse til feriefremleje, for at du kan feriefremleje din bolig. 
På dabbolig.dk/fremleje kan du finde en liste over boligselskaber, der har taget stilling til feriefremleje.

Hvis dit boligselskab har tilladt feriefremleje, skal du huske at:
Du må feriefremleje boligen op til seks uger pr. kalenderår.

Ved feriefremleje må du højest opkræve et beløb svarende til din nuværende husleje. Hvis du ”bytter” bolig 
med fremlejetager i fremlejeperioden, er det naturligvis tilladt at undlade at opkræve leje.

Der må højst fremlejes til et antal personer svarende til antal værelser i boligen – er din bolig på tre rum, 
så må der højst fremlejes til tre personer.

Du er ansvarlig for de personer, der flytter midlertidigt ind i din bolig – herunder at de overholder 
husordenen og øvrige regler, der gælder for ejendommen.

Du er også ansvarlig for dine fremlejetageres eventuelle misligholdelse og hærværk på din bolig og 
ejendommen.

Du er fortsat ansvarlig for betaling af leje og alle øvrige udgifter for lejemålet i hele fremlejeperioden.

Vi skal have ansøgningsskemaet senest 14 dage før, du skal feriefremleje.

Der vil alene blive besvaret pr. e-mail, og alene med ’Ja, bevilget’, eller ’Nej, opfylder ikke reglerne’.

Denne blanket gælder ikke Hovedstadens almennyttige Boligselskab.
Ønsker du at søge om feriefremleje i Hovedstadens almennyttige Boligselskab, 
så klik ind på dabbolig.dk/FeriefremlejeHovedstaden

Ansøgning om feriefremleje

Adresse:
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Periode der ønskes tilladelse til fremleje (maksimum seks uger pr. år)

Fra:

Til:

Familie/person, der ønskes at fremleje til:

Navn:

Adresse:

Land:

Antal personer i familien:

Vi har læst reglerne for feriefremleje i DAB, og bekræfter, at alle oplysninger er sande.

Dato:

Navn:

Underskrift
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