
A/B Kurland 
 

Opskrivning på ekstern venteliste 
 

(til brug for personer som ikke ved opskrivning er andelshaver i A/B Kurland) 

 

Undertegnede ønsker hermed at blive optaget på ekstern venteliste i A/B Kurland 

 
Jeg er bekendt med, at optagelse sker på følgende vilkår: 
1. Notering på foreningens venteliste foretages, når tilmeldingsblanketten er modtaget hos SWE 

2. Noteringen, d.v.s. placeringen på ventelisten kan kun opnås, såfremt betaling af gebyr foretages inden den anførte frist. 

3. Noteringen jf. pkt. 1 og 2 er således først aktiv, når betaling af gebyr jf. pkt. 2 er indgået hos SWE 

4. SWE undersender bekræftelse på notering med opkrævning af ventelistegebyr. 

5. Ventelistegebyr udgør kr. 200,00 som opkræves jf. pkt. 2 og 3. Gebyret opkræves 1 gang årligt inden udgangen af 2. kvartal. 

6. SWE udsender årligt revisionsbrev med opkrævning af gebyr jf. pkt. 5. 

7. Såfremt ansøger vælger at stå passiv bliver ansøger kun aktiveret mod forudgående skriftlig henvendelse til SWE 

8. Det er til enhver tid den opskrevnes ansvar at meddele adresseændringer o.lign. til SWE. Dette betyder også, at såfremt SWE 

retter skriftlig henvendelse til den opskrevne og posten returneres p.g.a. flytning o.lign. foretages der ikke yderligere. 

9. Sletning af ventelisten sker, såfremt betaling af gebyr jf. pkt. 5 ikke foretages rettidigt 

10. Der tages forbehold for evt. ændringer af ventelisteregler, som følge af generalforsamlingsbeslutning o.lign. 

Indforstået med ovenstående ønsker jeg følgende oplysninger noteret: 

Navn *  

Adresse *  

Postnr./by *  

Mail *  

Telefonnr.  

Antal rum   
Hvis intet anføres, noteres til alle lejlighedstyper Kun hele antal 

Fødselsdato *  

Aktiv eller Passiv * Aktiv  Passiv  Sættes der kryds i passiv forbliver man passiv 

sæt kun 1 kryds indtil SWE modtager anden besked 

Indstillers *  

navn og adresse 

Felter markeret med * skal udfyldes 

Dato: 

 

 
Blanketten fremsendes til: 

SWE A/S 
 

Underskrift opskrevne Store Kongensgade 24B 

1264 København K 

 

Underskrift indstiller 


