AB Lersøgaard 1926
Andelsnr.

A/B Lersøgaard
FREMLEJETILLADELSE

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Lersøgaard giver hermed
_______________________________________________________________________
(Andelshavers navn)

Tilladelse til at fremleje lejligheden (___) eller et værelse (___) beliggende (sæt kryds).
____________________________________________________________________
(Andelshavers adresse)
Fremlejer til:
________________________________________________________________________
Navn og kontaktoplysninger på fremlejetager, herunder navn og tlf. nr.

Fremlejemålet er gældende fra den
til den
, til hvilket tidspunkt
fremlejemålet ophører uden yderligere varsel. Fremlejemålet kan maksimalt vare 1 år og 9 måneder
i henhold til vedtægtens §12.
§ 12
Stk. 1
En andelshaver kan helt eller delvist fremleje eller udlåne sin lejlighed, når andelshaveren har beboet
andelen i mindst 1 år. Fremleje kan ske i samme omfang, som en lejer kan efter Lejeloven (udlandsophold, sygdom og
uddannelse), dog maksimalt 1 år og 9 måneder.
Herudover kan en andelshaver fremleje et enkelt værelse fra tidspunktet, hvor andelshaveren opnår medlemskab af
foreningen og brugsret til lejligheden.
Stk. 2
Bestyrelsen skal godkende alle aftaler om fremleje og udlån også ved fremleje af et enkelt værelse.
Bestyrelsen kan fastsætte betingelser for godkendelsen.
Stk. 3
Der må ikke ske fremleje eller udlån før bestyrelsens godkendelse foreligger. Bestyrelsen kan i særlige
tilfælde fravige ovenstående regler, når mindst fire af bestyrelsens medlemmer er enige herom.
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Andelshaver hæfter fortsat for enhver forpligtelse i forhold til andelsboligforeningen, ligesom
andelshaver bevarer sine medlemsrettigheder i foreningen. Det påhviler således fortsat andelshaver
at sørge for, at boligafgift m.v. bliver indbetalt rettidigt til foreningen, ligesom andelshaver fortsat er
stemmeberettiget på foreningens generalforsamling. Desuden fremsendes enhver varsling om
adgang til lejligheden m.v. til andelshaveren. Andelshaveren er forpligtet til at orientere
fremlejetageren. Hvis andelshaveren i fremlejeperioden skal have sendt sin post m.m. til en
midlertidig adresse, skal dette oplyses til administrationen. Udgifter i denne forbindelse påhviler
andelshaveren.
Der skal mellem andelshaver og lejer udarbejdes en særskilt lejekontrakt.
Ved fremleje af hele lejligheden, skal dokumentation for udlandsophold og lignende dokumenteres.
Lejekontrakten må ikke være i strid med foreningens vedtægt og husorden i øvrigt.
Fremlejetageren skal til enhver tid indordne sig under foreningens vedtægt og husorden.
Udgifter til evt. navnskilt på dørtelefon og lignende, vil blive pålagt andelshaveren og opkrævet
over boligafgiften.
Ved kontraktens underskrift, bekræftes med tro og love, at fremlejetager har fået udleveret husorden
og vedtægt, samt at ovenstående betingelser er korrekte. Såfremt foreningen finder ud af, at
ovenstående regler ikke er overholdt vil andelshaver blive ekskluderet af foreningen.

Dato:
________________________________________________________________________________
Andelshaver

navn

midlertidig adresse

Dato:
________________________________________________________________________________
Fremlejetager navn

Dato:___________________________________________________________________________
Bestyrelsens godkendelse
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