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- Boligtagere med to eller flere børn til fire- og femrumsboliger
- Boligtagere med ét eller flere børn til tre-rumsboliger
- Par uden børn til tre-rumsboliger

Boligsøgende, der har stået længst på en venteliste, får højeste prioritet.

Definition på en børnefamilie
Barnet/børnene skal være under 18 år og være biologiske børn, adoptivbørn, børnebørn eller plejebørn, som 
bor sammen med deres forældre, bedsteforældre eller plejeforældre. Børn i familiepleje med en tidsbegrænset 
plejetilladelse er ligeledes omfattet. Barnet/børnene skal bo i den pågældende bolig. ”Delebørn” med fælles 
forældremyndighed eller samværsret er dog også omfattet, uanset opholdets varighed.

Boliggarantibevis Hvidovre alm. Boligselskab, 
Bredalsparken og Grenhusene*
*) gælder ikke ungdomsboliger og ældreboliger

Hvis du ønsker et boliggarantibevis i Hvidovre almennyttige Boligselskab, 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.

Det er det enkelte boligselskab, der beslutter, om tilbuddet gælder alle fraflyttere eller kun en begrænset 
personkreds. I Hvidovre almennyttige Boligselskab gælder tilbuddet alle fraflyttere, undtagen fraflyttere fra 
ungdomsboliger og ældreboliger.

Et boliggarantibevis koster 1.125 kroner og giver dig mulighed for at få tilbudt en tilsvarende bolig i boligafdelingen, hvis 
du ønsker det inden for en frist på højst tre år. Der kan ikke søges boliggarantibevis, hvis du flytter internt i boligselskabet  
og heller ikke hvis du bytter bolig. .

Ønsker du at udnytte garantien, vil du altså automatisk rykke øverst på den interne venteliste, men alene i de tre 
år garantien gælder. 

Når de tre år er gået, udløber garantien. Du bliver herefter automatisk overført til den almindelige eksterne  
venteliste. Du får overført din anciennitet og skal betale det sædvanlige genopskrivningsgebyr. Vælger du at lade 
være med at betale genopskrivningsgebyret, bliver du slettet fra ventelsiten.

Vær opmærksom på, at du ikke vil blive tilbudt et ubegrænset antal boliger.  
Hvidovre almennyttige Boligselskab har besluttet at tilbyde højst to boliger. Derefter bortfalder garantien.

Du er berettiget en passende bolig
Med et boliggarantibevis får du fortrinsret til en passende bolig inden for garantiperioden, hvis du ønsker det. 
Med en passende bolig, menes en bolig, der svarer til din husstands størrelse.

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. 

Ønsker du at benytte dig af boliggarantibeviset og flytte tilbage til boligafdelingen, skal du stadig opfylde de 
særlige beboerkriterier:

Der gives fortrinsret til:
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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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