
 Navn: Fødselsdato:

 Adresse: Tlf. nr.:

 Post nr. og by:

 Email:

 Antal rum:  (sæt højst 2 x'er) 1 2 3 4 5

 Etage: st. 1. 2.

 Tilgængelighed:  Er det et krav, at boligen er ældre- og handicapegnet?          Ja

 Altan:  Er det et krav, at der til boligen er en altan?          Ja

 Husdyr:  Er det et krav, at der skal være mulighed for husdyrhold?          Ja

Angiv i givet fald i hvilket omfang (sæt x):

Indendørskat         Én kat    Én hund        Flere husdyr

 Bestemt afdeling:  Skal boligen være beliggende i en bestemt afdeling?          Ja

 Angiv i givet fald afdeling ved at afkrydse ud for nedenstående afdelinger: (sæt højst 5 x'er)

Afdeling 1 Afdeling 10 Midgården

Afdeling 2 Afdeling 11 Søndergården 

Afdeling 3 Afdeling 12 Ågården 

Afdeling 4 Afdeling 14 Pakhuset 

Afdeling 56 Afdeling 19 Højvangsparken

Afdeling 7 Afdeling 20 Afdeling Svaneke

Afdeling 8 Strandgården

Afdeling 9 Møllegården

 Der kan ikke søges kommunalt indskudslån i følgende afdelinger:

 Afdeling 2, Afdeling 3, Afdeling 4, Afdeling 56, Afdeling 7 og Strandgården. 

 Status for opskrivning: Aktiv: Bero indtil besked:    Bero indtil: 

 Når du opnoterer dig på vores venteliste bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne

 er nødvendige for at vi kan registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med boligtilbud og informere dig om 

 nyheder relateret til din boligsøgning.

 Vi skal endvidere bruge oplysningerne, når vi skal kontakte dig om betaling af gebyr, således at du kan bevare din

 plads på ventelisten.

 De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten samt den 

 eventuelle senere udlejning af bolig til dig.

 Dato Underskrift

blanket 5b maj 2022 /lmr

 Du kan læse mere om databeskyttelsesloven (GDPR), dine rettigheder på www.bo42.dk og www.datatilsynet.dk

Oplysninger om den boligsøgende:

Ventelisteblanket

Følgende bolig ønskes tilbudt:

Udfyld venligst blanketten med blokbogstaver

Eventuelle særlige krav til bolig:

Boligsøgendes underskrift:

Boliger til alle
Bo42 • St. Torv 2 • 3700 Rønne • www.bo42.dk • mail: bo42@bo42.dk • tlf.: 5695 1942


