Ledigt lejemål i KLF's ejendom
Vanløse Allé 65 - 73
Der vil være en 3-værelses lejlighed på 77 m2 ledig i KLF's ejendom på Vanløse Allé til
overtagelse den 1. august 2021. Lejligheden indeholder moderniseret køkken og bad.
Lejligheden er beliggende Vanløse Allé 69, 2.th., 2720 Vanløse.
Se plantegning over ejendommen i bunden af annoncen. Plantegningen er vejledende og
kan afvige fra den enkelte lejlighed.
Den månedlige lejebetaling andrager kr. 6.798,43 inkl. á conto varme, forbedring, antennebidrag og beboerforening.
Udover første måneds leje m.v. skal der ved kontraktens underskrift indbetales et depositum på 3 måneders leje kr. 16.486,31 samt 3 måneders forudbetalt leje kr. 16.486,31.
For at kunne komme i betragtning kræves medlemskab af KLF. Ansøgere deles op i fem
aldersgrupper, som på skift har fortrinsret ved ansøgning om en ledig lejlighed.
Hvis der ikke er ansøgere nok blandt foreningens medlemmer, vil medlemmers børn
kunne komme i betragtning. Hvis der ikke er ansøgere nok blandt medlemmers børn, vil
medlemmers børnebørn kunne komme i betragtning.
Ved ansøgning til denne lejlighed vil ansøgere inden for aldersgrupperne kunne komme
i betragtning i prioriteret rækkefølge: 56-65 år, 66 år og derover, op til 35 år, 36 – 45,
46 - 55 år.
Ansøgning sendes og stiles til
By & Bolig Administration ApS, c/o Postboks 534, Nordvej 12, 4200 Slagelse.
post@byogbolig.com Det skal fremgå af ansøgningen, hvis man søger på sine børns
vegne.
Nærmere oplysninger kan i øvrigt indhentes ved henvendelse til By & Bolig, tlf. 35 35
75 03 eller via mail: post@byogbolig.com
Spørgsmål om udlejningsprincipper kan ses på foreningens hjemmeside
www.klfnet.dk/formedlemmer/klfs-lejligheder, spørgsmål om anciennitet mv. kan rettes til KLF - Dorthe Jensen på tlf. 33 22 33 22 eller via mail: doje@dlf.org
Ansøgningen skal være ejendomsadministrationen i hænde senest
d. 27. april 2021 kl. 12.00.
Ansøgningsskema kan findes på www.klfnet.dk/formedlemmer/klfs-lejligheder/ledigelejemaal

Det er muligt at besigtige lejligheden efter forudgående aftale med lejers datter Tine
Fedders på tlf. 60 82 11 64 – indtil ansøgningsfristens udløb.

