Bruksoverlating av andelsleilighet
Andelseier(e)
Andelseier(e)
Søknaden gjelder
Navn på borettslag
Andelseier(e)
Andelseier(e)
Andelsnr.
Andelsnr..

Leil.nr.:

E-post

Telefon

Bostedsadresse
Bostedsadresse
Postnr..
Postnr

Sted

Leietaker
(e)
Leietaker(e)
Navn
E-post

Telefon

Navn
E-post

Telefon

Antall medlemmer i husstanden
Har andelseier som nevnt i boettslagslovens §5-5 bodd i andelen i minst ett av de to siste årene?
Erklæring andelseier(e)
Erklæring leietaker(e)
Dersom svaret er nei, angi hvilken særlig grunn
som
foreligger vedtekter.
for overlating
bruken,at
jf leietakerne har
borettslagets
vedtekter
. Jegav
bekrefter
borettslagsloven
§5-6 første ledd
nr. 1-4: . Jeg er
fått kopi av husordensregler
og vedtekter.
vedtekter
innforstått med at styret kan kreve leieforholdet avsluttet
ved brudd fra
på husordensreglene.
Jeg er kjent med at jeg
Erklæring
andelseier(e)
er ansvarlig for at det er tegnet innboforsikring på
Jeg informerer med dette styret om utleie av bolig ihht.
seksjonen og at styret kan be om kopi av polisen. Gebyr
borettslagets vedtekter. Jeg bekrefter at leietakerne har
fått kopi av husordensregler og vedtekter. Jeg er
fra borettslagets forretningsfører..
inneforstått med at styret kan kreve leieforholdet
avsluttet ved brudd på husordensreglene. Jeg er kjent
Utleie
med
at fra
jeg dato
er ansvarlig for at det blir tegnet
innboforikring, og at styret kan kan be om
Stedav polisen. Gebyr for bruksoverlating betales av
kopi
undertegnede ved mottak av faktura fra
borettslagets forretningsfører.
Utleie fra dato

Underskrift andelseier

JA

Jeg/vi bekrefter at vi kjenner til vedtekter og
husordensregler og vil følge disse. Dette gjelder særlig
punktene om ro: det skal være ro i leilighet og
fellesarealet fra kl 23.00 til kl 07.00.
Erklæring leietaker(e)
Videre er leietaker innforstått med at eiendeler/avfall ikke
Jeg/vi bekrefter at vi kjenner til vedtekter og
husordensregler og vil følge disse. Dette gjelder særlig
punktene om ro: det skal være ro i leilighet og
fellesarealet fra kl. 23.00 til kl. 07.00.
Videre er leietaker(e) innforstått med at eiendeler/
avfall ikke skal hensettes v/flytting. Bortkjøringsgebyr
kan tilkomme.

Til dato

Underskrift leietaker

Dato

Sted
Underskrift andelseier

Underskrift leietaker

Underskrift andelseier

Underskrift leietaker

Underskrift andelseier

NEI

Underskrift styreleder

Underskrift leietaker

Dato
Sted
Godkjenning av utleie (sett hake)
Andelseier,, leietaker og styret i borettslaget skal ha ett eksemplar hver av denne avtalen.
Andelseier

Underskrift styreleder
Andelseier, leietaker og styret i borettslaget skal ha ett eksemplar hver av denne avtalen

