Dato:

/

2021

Nr: 901

21

Navn:
Adresse: _________________________
_________________________
Evt.ny adresse: _________________________
Fødselsdato:
Tlf.arbejde:

Tlf./mobil.:
E-mail:
Lejlighedsstørrelser:

Vil gerne have lejlighed på.........(sæt kryds)

1V

Nørrebro:
Guldbergsgade, Ahornsgade, Møllegade
1, 2 & 3 vær.
Østerbro:
Ndr. Frihavnsgade 76-78
3. vær.
Østerbro:
Classensgade 4-8
2.vær.
Lyngby:
Lyngby Hovedgade 50A
2-værelses (+hems)

2V

3V+

Max.leje eksklusiv varme:
_ kr.

Evt. i bero til:________
Opskrivning koster kr. 500 og derefter kr. 200 om året. Det er ansøgers ubetinget eget
ansvar at få betalt årsgebyret. Vi fremsender opkrævning på den til os oplyste mail og
påtager os intet ansvar for at den måtte være gået tabt i spam filter eller andre
årsager. Konsekvensen af manglende betaling er at man bliver slettet fra ventelisten
og ens opskrivningsseddel vil blive makuleret.
Opskrivningsgebyret eller årsgebyret vil under ingen omstændigheder blive
tilbagebetalt, uanset om du har fået tilbudt en lejlighed eller ej. Opskrivningen på
ventelisten kan ikke overføres til andre, såfremt du ikke længere er boligsøgende.
Det er kun ansøgeren der kan stå på lejekontrakten.
Dem der har fået tilbudt lejlighed på det seneste har stået minimum 3-4 år på
ventelisten. Større lejligheder, dvs. 3V kan der være længere ventetid på.
Idet vi renoverer lejlighederne inden genudlejning, vil en lejlighed på eksempelvis
brutto 35-48 m2 koste minimum kr. 6.000 eksklusiv aconto varme og de større lejligheder
vil koste minimum kr. 9.000,00 om måneden.
Lejlighederne bliver tilbudt ud fra en samlet vurdering af lejlighedens beliggenhed,
størrelse og stand, sammenholdt med ansøgerens ønsker vedrørende lejligheden og
lejeniveau. Ligeledes indgår det også i vurderingen, hvor lang tid man har stået på
ventelisten. Det kan ske at vi sender mail ud til flere af gangen vedrørende en ledig
lejlighed. Det er så den der først henvender sig der kommer i betragtning til
lejligheden, uanset om der er andre der har stået længere på ventelisten. Såfremt det
ikke er muligt, uden unødigt besvær, telefonisk eller pr. mail at komme i kontakt med
ansøgeren, er det ikke Etex' ansvar.
Ansøgeren skal kunne fremvise kvittering for opskrivning. Ved enhver henvendelse til
Etex skal ansøgeren meddele dato for opskrivning og opskrivnings nummer.
Vi tager forbehold for at vi kan afvise en ansøgning på et hvilket som helst
tidspunkt. Det er ikke tilladt at holde husdyr i vores lejligheder og ikke
tilladt at ryge i lejlighederne.
Åbningstider kontor er mandag-fredag 10-12 Tlf.35353436,
E-mail: etex@etexejendomme.dk.
Underskrift __________________
Betalt gebyr: 2021
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