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Dit navn og din adresse:

Lone Jensen

Blomstervang 2 Dato: 22. april 2010

2100 København Ø
         Afdeling: 222______________

     Bolignummer: 1-222-46-2________________________
                            (Se lejekontrakt)

Ansøgning om tilladelse til at udføre 

Forbedringsarbejde (med godtgørelse)

Arbejdets art          Forventet udgift
Modernisering af køkken (eks. hårde hvidevarer og lys, der hører under 
installationsretten og derfor ikke kan medtages) Kr. 80.000

Modernisering af badeværelse Kr. 

Fornyelse af el-installation Kr.  5.000

Andet Kr. 

I alt Kr. 85.000

Jeg erklærer med min underskrift at have modtaget, læst og forstået råderetskataloget for 
afdelingen, særligt afsnit 2 om forbedringer. Jeg er klar over at arbejdet skal udføres 
håndværksmæssigt korrekt og efterfølgende skal godkendes for at jeg kan få godtgørelse. 

Forbedringerne kan synes fra: 12. juni 2010_________________________
Dato (senest 3 måneder fra anmeldelse)

Boligforening kontakter dig om hvornår synet finder sted.
Bliver arbejdet forsinket beder vi dig kontakte afdelingen og Kundeservice.

14. marts 2010________________ ____________________________________
Dato Underskrift

22 22 22 22___________________ Lone.Jensen@blomstervang.dk
Tlf. i dagtimerne Evt. e-postadresse

Blanketten afleveres til bestyrelsen i din boligafdeling. 
●●●●●●●●●●●●●●●

Ovenstående arbejder er godkendt af afdelingen til at blive udført: 

18. marts 2010 Afdelingsformand/bestyreslesmedlem
Dato Underskrift

 Ansøger har fået kopi af denne godkendelse. Blanketten videresendes til administrationen i 
Havnegade.

Information til dig der søger
Når du har modtaget kopi af denne blanket, påtegnet af afdelingen, må du igangsætte arbejdet. 

Senest samtidig med synet skal vi modtage kopi af faktura for arbejdet. Kun faktura fra momsregistrerede virksomheder 
kan indgå i opgørelsen. Værdi af eget arbejde kan ikke medtages ved beregning af godtgørelsen. 
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Herefter beregner vi den samlede godtgørelse og du modtager en orientering om denne. Ved fraflytning af boligen 
modtager du et beløb svarende til restbeløbet efter afskrivning. Afskrivningen påbegyndes måneden efter datoen for sidste 
faktura der indgår i det samlede afskrivningsbeløb

Udfyldes af administrationen:

Afdelingen/boligforeningens administration forventer at syne den 2. august 2010 kl. 14.00
        Dato

Boligforeningen tilstræber at syne inden for 8 uger fra forventet færdiggørelsesdato. 

Forventet levetid: 

Køkkenet er af standard kvalitet og forventes derfor at holde i 20 år. ______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Afskrivningsperiode: � 10 år, � 15 år,  20 år, Andet: __________

 Ovenstående arbejder er endeligt godkendt af Boligforeningen AAB. Afskrivning påbegyndes 
pr.:

1. august 2010
Dato

Vedlagt er tillæg til lejekontrakten. 

3. august 2010__________ ____________________________________
Dato Vurderingsinspektør Claus Nielsen

Boligforeningen AAB

Ved den endelige godkendelse får du og afdelingen kopi af begge sider af denne ansøgning. 









Dit navn og din adresse:

Lone Jensen

Blomstervang 2




Dato: 22. april 2010

2100 København Ø 







         

Afdeling: 222______________







     Bolignummer: 1-222-46-2________________________








                            (Se lejekontrakt)



Ansøgning om tilladelse til at udføre 

Forbedringsarbejde (med godtgørelse)

Arbejdets art 



         Forventet udgift


		Modernisering af køkken (eks. hårde hvidevarer og lys, der hører under installationsretten og derfor ikke kan medtages)

		Kr. 80.000



		Modernisering af badeværelse 

		Kr. 



		Fornyelse af el-installation

		Kr.  5.000



		Andet

		Kr. 



		I alt

		Kr. 85.000





Jeg erklærer med min underskrift at have modtaget, læst og forstået råderetskataloget for afdelingen, særligt afsnit 2 om forbedringer. Jeg er klar over at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt og efterfølgende skal godkendes for at jeg kan få godtgørelse. 

Forbedringerne kan synes fra:

12. juni 2010_________________________





Dato (senest 3 måneder fra anmeldelse)

Boligforening kontakter dig om hvornår synet finder sted.



Bliver arbejdet forsinket beder vi dig kontakte afdelingen og Kundeservice.

14. marts 2010________________ 

____________________________________

Dato



Underskrift

22 22 22 22___________________

Lone.Jensen@blomstervang.dk

Tlf. i dagtimerne


Evt. e-postadresse

Blanketten afleveres til bestyrelsen i din boligafdeling. 


●●●●●●●●●●●●●●●


Ovenstående arbejder er godkendt af afdelingen til at blive udført: 


18. marts 2010
 

Afdelingsformand/bestyreslesmedlem

Dato



Underskrift


 FORMCHECKBOX 
 Ansøger har fået kopi af denne godkendelse. Blanketten videresendes til administrationen i Havnegade.

Information til dig der søger


Når du har modtaget kopi af denne blanket, påtegnet af afdelingen, må du igangsætte arbejdet. 


Senest samtidig med synet skal vi modtage kopi af faktura for arbejdet. Kun faktura fra momsregistrerede virksomheder kan indgå i opgørelsen. Værdi af eget arbejde kan ikke medtages ved beregning af godtgørelsen. 


Herefter beregner vi den samlede godtgørelse og du modtager en orientering om denne. Ved fraflytning af boligen modtager du et beløb svarende til restbeløbet efter afskrivning. Afskrivningen påbegyndes måneden efter datoen for sidste faktura der indgår i det samlede afskrivningsbeløb 


Udfyldes af administrationen:

 FORMCHECKBOX 
 Afdelingen/boligforeningens administration forventer at syne den 2. august 2010 kl. 14.00

        Dato 

Boligforeningen tilstræber at syne inden for 8 uger fra forventet færdiggørelsesdato. 


Forventet levetid: 


Køkkenet er af standard kvalitet og forventes derfor at holde i 20 år. ______________________


_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


Afskrivningsperiode:
 10 år,  15 år,  FORMCHECKBOX 
 20 år, Andet: __________


 FORMCHECKBOX 
 Ovenstående arbejder er endeligt godkendt af Boligforeningen AAB. Afskrivning påbegyndes pr.: 

1. august 2010 




Dato

Vedlagt er tillæg til lejekontrakten. 


3. august 2010__________ 

____________________________________

Dato



Vurderingsinspektør Claus Nielsen





Boligforeningen AAB


Ved den endelige godkendelse får du og afdelingen kopi af begge sider af denne ansøgning. 
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