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Klik her! 

- og indsæt forsidefoto

BOLIGGARANTIBEVIS 
Køb et boliggarantibevis, og du sikrer dig en bolig i Frederiksborg Almene Boligforening



2 2 

Boliggarantibevis 

BOLIGFORENINGEN VIBO 
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KØB ET BOLIGGARANTIBEVIS 

- og du sikrer dig en bolig

Boliggarantibevis 

Du kan som lejer i Frederiksborg Alme-

ne Boligforening få udstedt et boligga-

rantibevis - når du opsiger din familie-

bolig - i følgende situationer: 

 Du ønsker at flytte sammen med din 

kæreste, men vil gerne have mulighed for 

- hvis forholdet ikke holder - at kunne 

flytte tilbage i en bolig svarende til din 

hidtidige bolig. 

 Du ønsker permanent at flytte i som-

merhus, men er lidt usikker på, hvor-

vidt dette er hensigtsmæssigt og vil 

derfor gerne have mulighed for at kun-

ne flytte tilbage til en bolig svarende 

til din hidtidige bolig. 

 Boliggarantibeviset giver dig en 3-årig 

fortrinsret på ventelisten. De 3 år 

regnes fra den dag, du fraflytter din 

bolig. 

 Hvis Frederiksborg Almene Boligfor-

ening ikke inden 2 måneder - fra den 

dag du afleverer din ansøgning om 

bolig - kan tilbyde dig en bolig i den 

afdeling, hvor du er flyttet fra, skal du 

tilbydes en bolig i en anden afdeling. 

Her vil Frederiksborg Almene Boligfor-

ening forsøge at give dig en bolig i det 

område, du har boet i. 

 Du kan maksimalt få 3 tilbud. Det vil sige, 

at såfremt du siger nej tak til de 2 første 

tilbud, skal nr. 3 tilbud accepteres, ellers 

mister du dine rettigheder til at få anvist 

en bolig. 

 Såfremt du fraflytter en 2 rums bolig, vil 

det være en 2 rums bolig, du får tilbudt. 

Boligen vil så vidt muligt i størrelse svare 

nogenlunde til den, du oprindelig flyttede 

fra.

Huslejen i den bolig, du tilbydes, vil svare 

nogenlunde til huslejen på den bolig i Fre-

deriksborg Almene Boligforening du fra-

flyttede. Den kan dog variere omkring 10 

% i opadgående retning.  

At få udstedt et boliggarantibevis koster 

900 kr. Dette er inkl. oprettelsesgebyr og 

genopnoteringsgebyr for de efterfølgende 

år.  

Husk! 

Hvis du vil købe dig et boligga-

rantibevis, så kontakt udlej-

ningsafdelingen, inden du 

opsiger din bolig. 
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