ANSØGNING OM MODERNISERING AF KØKKEN
via den kollektive råderet

Navn
Adresse

Afdeling
Bolignummer

Telefon
E-mail

Flyttekøkken

(står på din lejekontrakt)
(sæt kryds hvis ja)

Jeg ansøger hermed om at benytte den kollektive råderet til udskiftning af køkkenet i ovenstående bolig. Omkostningerne til køkkenudskiftningen er dokumenteret i vedlagte tilbud og
udgør ____________ kr. Hårde hvidevarer må ikke medtages i tilbuddet.
Afdelingen dækker en vedligeholdelsesdel på 25 % af prisen på ovenstående tilbud, dog
max 25.000 kr.
Vi gør opmærksom på, at der udover tilbuddet fra håndværkerne kommer omkostninger til
syn, byggesagshonorar for administration og byggeteknisk godkendelse, finansieringsomkostninger i forbindelse med lånoptagelse samt byggelånsrenter indtil der er optaget realkreditlån. Det er ikke muligt at trække renteudgifter fra i skat.
Kræver arbejdet ændringer i eksisterende installationer som radiator,
el, vand, vægge m.v.? Hvis ja, skal der samtidig fremsendes ansøgning om
ændring i installationerne, ellers bliver ansøgningen afvist.

Ja

Nej

to forskellige bestyrelsesmedlemmer.

Ja

Nej

Foretages køkkenmoderniseringen i en bolig, der tilhører et bestyrelsesmedlem eller dennes familie? Hvis ja, skal ansøgningen underskrives af

Jeg er indforstået med, at ansøgning om køkkenmodernisering er bindende. Jeg bekræfter, at
jeg har modtaget information om, hvor meget det anslås at forbedringstillægget til min husleje
vil udgøre. Jeg forpligter mig til at afdrage på lånet ved at betale forbedringstillægget sammen med huslejen.
Når din ansøgning er godkendt, vil du blive varslet en forbedringsforhøjelse med tre måneders varsel. Forhøjelsen vil tidligst træde i kraft, når arbejdet er udført. Lånet følger boligen
og ikke lejer.
________
Dato

________________________________________________
Ansøgers underskrift

Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg ønsker al korrespondance via ovenstående e-mailadresse.
________

________________________________________________

________

________________________________________________

Dato

Dato

Afdelingsbestyrelsens godkendelse af ansøgningen

Administrationens godkendelse af ansøgningen

Svend Aukens Plads 9
2300 København S.

Tlf.: 33760100

www.aab.dk
aab@aab.dk

Når ansøgningen er udfyldt og underskrevet af ansøger samt godkendt af afdelingsbestyrelsen, sendes den til raaderet@aab.dk sammen med en kopi af tegninger samt tilbud fra håndværkere.

Side 2 af 2

