RESERVATIONSSKEMA
PROJEKT:

TANDHJULET - ETAPE 2
Oplysninger til brug for kontraktbestilling, Tandhjulet - Gl. Køge Landevej 22A - Z, 2500 Valby
Du bedes venligst udfylde nedenstående
Til brug for ønsket reservation af bolig i Tandhjulet, bedes nedenstående informationer udfyldes og indsendes til home:
Du bedes besvare nedenstående ved at udfylde de grå felter. Anfør venligst 5 boliger, som har din interesse i prioriteret rækkefølge:
1.

Bolig nr. og adresse:

2.

Bolig nr. og adresse:

3.

Bolig nr. og adresse:

4.

Bolig nr. og adresse:

5.

Bolig nr. og adresse:

Bemærk venligst at vi skal bruge nedenstående oplysninger på alle personer, der skal fremgå på lejekontrakten.
CPR-nr.:
Fulde navn:
Stillingbetegnelse:
Adresse:
Postnr. + by:
Telefonnummer:
Email:

CPR-nr.:
Fulde navn:
Stillingbetegnelse:
Adresse:
Postnr. + by:
Telefonnummer:
Email:

Underskrift

Underskrift

PARKERING
Ønsker du/I at leje en parkerings plads i området? Pris kr. 530,- pr. måned:

Ja

Nej

Parkeringsområdet består af pladser på terræn i Valby Maskinfabrik samt parkeringshus på Poul Reichhardts Vej.

HUSDYR
Såfremt der er ønske om husdyrtilladelse, bedes dette venligst oplyst:

Ja

Nej

Hvis ja, oplys venligst race, navn, år her:
Vedhæft desuden et billede af husdyr, til vores godkendelse. Kopi af hundeansvarsforsikring skal medsendes ved ansøgning.

Antal børn og deres alder?
Du/I gøres opmærksom på og accepterer, at vi forespørger i RKI (Ribers Kredit Information), forinden indgåelse af lejeforhold.
Er én eller begge registreret i RKI (Ribers Kredit Informattion?		
Ja		
Nej
Find informationer om lejlighederne på www.valbymaskinfabrik.dk

SKEMAET RETURNERES TIL:
home Projekt / mail: projekt.teglholm@home.dk / tlf: 33 33 03 05
Når du har indsendt skemaet vil du blive kontaktet af home med information om det videre forløb.
Vi gør særligt opmærksom på, at udfyldelse af reservationsskemaet, giver samtykke til at home projekt må behandle persondata (se mere på www.home.dk/privatlivspolitik). De pågældende oplysninger bruges til at vurdere lejer i forhold til det pågældende lejemål. Oplysningerne gemmes i op til 6 måneder såfremt der bliver indgået en lejekontrakt. Vi sletter oplysningerne, såfremt der ikke
bliver indgået lejekontrakt. Sådfremt du ønsker at blive kontaktet af en rådgiver fra Danske Bank, giver du samtykke til at vi må videregive dine oplysninger til Danske Bank.

