ANSØGNING OM FORBEDRINGER
via den individuelle råderet (med delvis refundering ved fraflytning)
Navn
Adresse

Afdeling
Bolignummer
(står på din lejekontrakt)

E-mail

Telefon

Jeg ansøger hermed om at benytte den individuelle råderet til:

Omkostningerne til forbedringen er dokumenteret i vedlagte tilbud og udgør ___________ kr.
Hårde hvidevarer må ikke medtages i tilbuddet. Forbedringsarbejdet afskrives over ti år.
Herefter vil der ikke ske refundering ved fraflytning.
Kræver arbejdet ændringer i eksisterende installationer som radiator,
el, vand, vægge m.v.? Hvis ja skal der samtidig fremsendes ansøgning om ændring i installationer eller skillevægge, ellers bliver ansøgningen afvist.

Foretages forbedringen i en bolig, der tilhører et bestyrelsesmedlem
eller dennes familie? Hvis ja skal ansøgningen underskrives af to forskellige bestyrelsesmedlemmer.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Medfører arbejdet øgede udgifter til løbende vedligehold? Udfyldes af
afdelingsbestyrelsen

Hvis ja skal beboer betale en ekstra månedlig omkostning på _______
kr. til vedligehold af installationen.
Er der eksisterende installationer mellem fem og 30 år, der bliver erstattet af dette arbejde? Udfyldes af afdelingsbestyrelsen
Hvis ja skal værdien af det eksisterende arbejde på ________ kr. fratrækkes ved beregning af refusionen.

Jeg erklærer med min underskrift at have modtaget, læst og forstået råderetskataloget for afdelingen, særligt afsnittet om forbedringer. Jeg er klar over at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt og efterfølgende skal godkendes for at jeg kan få godtgørelse.
________
Dato

________________________________________________
Ansøgers underskrift

Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg ønsker al korrespondance via ovenstående emailadresse.
________
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

Vi gør opmærksom på, at der udover tilbuddet fra håndværkerne kommer omkostninger til
behandling af sagen på to timers arbejde, gebyr for syn samt eventuelt gebyr for byggeteknisk godkendelse. De aktuelle takster kan ses på www.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.
Når ansøgningen er godkendt, modtager ansøgeren besked om dette. Ansøgningen skal
godkendes inden otte uger. Juli måned er undtaget.
Forbedringen skal være klar til syn senest to måneder efter ansøgningen er godkendt. Beboeren skal fremsende kopi af faktura til raaderet@aab.dk straks efter færdiggørelsen af arbejdet. Når arbejdet er synet, modtager beboeren et tillæg til lejekontrakten.
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