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SIDE  1  AF 2 SIDER BOLIGGARANTIBEVIS  VILDTBANEGÅRD

Hvis du ønsker et boliggarantibevis, skal du anvende denne blanket.
Blanketten udfyldes og sendes til servicecenter@dabbolig.dk

Garanti for en bolig
Alle boligselskaber kan udstede boliggarantibeviser til fraflyttere, hvis det er besluttet i selskabet.  
På dabbolig.dk/boliggarantibevis kan du se, hvilke boligselskaber, der er tilknyttet ordningen.

Et boliggarantibevis koster 1.125 kroner og giver dig mulighed for at få tilbudt en tilsvarende bolig i den bolig- 
afdeling, du fraflytter, hvis du ønsker det inden for en frist på højst tre år. Der kan ikke søges boliggarantibevis, 
hvis du flytter internt i dit boligselskab, bor i en ungdomsbolig eller ældrebolig, og heller ikke hvis du bytter  
bolig eller bor i en tidsbegrænset bolig.

Hvis den afdeling, som du søger et boliggarantibevis til, er et forebyggelsesområde, skal du når du får tilbudt en 
bolig, kunne opfylde de fleksible kriterier som er gældende for afdelingen.

Når du modtager et tilbud på dit boliggarantibevis, skal Ishøj Kommune godkende udlejningen. Du vil modtage 
et godkendelsesskema fra DAB, som du skal udfylde og sende retur til os sammen med en kopi af dit bolig- 
garantibevis. Ishøj Kommune giver DAB besked når du er godkendt, og vi laver herefter en lejekontrakt til dig. 

Ønsker du at udnytte garantien, vil du automatisk rykke op blandt de øverste på den interne venteliste, men  
kun i de tre år garantien gælder.

Når de tre år er gået, udløber garantien. 

Du er berettiget til en tilsvarende bolig
Med et boliggarantibevis får du fortrinsret til en bolig inden for garantiperioden, som svarer til den, du flyttede 
fra. Med en tilsvarende bolig menes en bolig af nogenlunde tilsvarende størrelse og husleje. 

Er det ikke muligt for boligafdelingen at tilbyde dig en bolig i den boligafdeling, du er flyttet fra, får du tilbudt en 
bolig i en af boligselskabets andre boligafdelinger. 

Vær opmærksom på, at du ikke vil blive tilbudt et ubegrænset antal boliger med et boliggarantibevis. 
Vildtbanegård kræver, at du skal sige ja til det første eller det andet tilbud. Derefter bortfalder garantien.

Denne blanket gælder kun for Vildtbanegård. 

Boliggarantibevis Vildtbanegård
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Vi skal have blanketten og betalingen, inden du flytter.

Du får svar på ansøgningen via e-mail. Har du ikke angivet en e-mail, får du svar med post.

Lejemål nr.:

Adresse:

Postnr./by:

Navn:

Fødselsdato:

E-mail:

Telefon:

Navn på evt. ægtefælle/samlever:

Husstandens størrelse:     voksne og børn under 18 år.

Jeg har opsagt min bolig med fraflytning den:

Fremtidig adresse:

Postnr./by:
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