A NS ØGNING OM FREMLE JE
FOR AT KUNNE FREMLEJE DIN LEJLIGHED ER
DER NOGLE BETINGELSER, SOM SKAL VÆRE
OPFYLDT:

JEG ØNSKER AT ANSØGE OM AT FREMLEJE
MIN LEJLIGHED UD

• Du skal kunne vise os, at din fremleje er midlertidig
og skyldes sygdom, forretningsrejse, udstationering,
studieophold eller lignende.

PR. DEN

• Fremlejeperioden må højst være 2 år
(i en sammenhængende periode).

(Dato)

• Du skal lave en skriftlig fremlejekontrakt med personen, som du fremlejer din lejlighed eller værelse til
(din lejer).

OP LY S NINGER OM, H V OR DU B OR (DI T L E JEM Å L)

• Du skal sende en kopi af fremlejekontrakten sammen
med denne blanket til DEAS, inden fremlejeperioden
begynder.

LEJER 1*
(Dit navn)

• DEAS skal modtage ansøgningen senest 1½ måned
før fremlejeperioden begynder.

E-MAIL*

• Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed delvist, må du
højst fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum.
Og antallet af beboere i hele lejligheden må ikke over
stige antallet af beboelsesrum.

TELEFONNR.*
LEJER 2

• Personen, som du fremlejer til, kan ikke overtage
boligen, når fremlejeperioden udløber, ligegyldigt
om du vælger at opsige lejligheden eller ej.

(Din samboendes navn)

E-MAIL

• Som lejer har du ansvaret for, at lejen bliver betalt,
at regler overholdes, og at lejligheden ikke vanrøgtes
eller misligholdes.

TELEFONNR.
LEJEMÅLSNR.*
Svarer til kundenr. – Du finder det øverst på din huslejeopkrævning.

Hvis du har spørgsmål til DEAS, kan du finde
kontaktoplysninger på din administrator på
www.deas.dk/kontaktperson, eller du kan
ringe på 70 30 20 20

ANTAL VÆRELSER TIL FREMLEJE*
ADRESSE*
POSTNR.*

BY*

*Dette felt er obligatorisk at udfylde

UNDER S K R IF T (L E JER 1)

UNDER S K R IF T (L E JER 2)

NAVN*

NAVN
(Lejerens navn)

(Lejerens samboendes navn)

DATO*

DATO

UNDERSKRIFT*

UNDERSKRIFT

DE A S

S Å D A N S ENDER DU DIN A N S ØGNING

NAVN*

Udfyld blanketten elektronisk, hvorefter du kan printe, underskrive og sende den
til info@deas.dk eller per post til DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg.

DATO*
UNDERSKRIFT*

Vi beder dig medsende en kopi af fremlejekontrakten.
Når DEAS har modtaget ansøgningen, vil du få besked, om fremleje kan godkendes. Hvis det kan godkendes, returneres ansøgningen med DEAS’ underskrift.
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