
 

Hvad koster det 
 

 
Det koster 280,00 kr. at skrive sig op og efterfølgende 160,00 kr. i årligt ajourføringsgebyr. 

I henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger, opkræves der gebyr ved oprettelse på ventelisten, samt en 

gang årligt ved ajourføring af ventelisten. 

Gebyr for oprettelse på venteliste betales via denne hjemmeside med følgende betalingskort: Dankort/VISA-Dankort, VISA 

og MasterCard og du kan også betale med MobilePay. 

 

Handelsbetingelser 
 

Venteliste 
Når du køber et ventelistenummer, gælder det for ét år. Derefter opkræves der et årligt ajourføringsgebyr. Hvis ikke du 

betaler ajourføringsgebyret, vil du modtage en påmindelsesskrivelse. Hvis påmindelsen ikke bliver betalt, vil du blive 

slettet, og du kan ikke genaktivere det. 

Din venteliste træder i kraft, når din betaling er modtaget og registreret hos Tårnbyhuse. 

Du kan vælge at være aktivt boligsøgende, og du kan vælge at sætte din venteliste i bero. Hvis du sætter din venteliste i 

bero, modtager du ikke informationer om ledige boliger. Du kan til enhver tid gøre din venteliste aktiv på Min side på 

taarn.net. 

Tårnbyhuse sender som udgangspunkt boligtilbud til Min side. Hvis du har opgivet din mail, vil du få en advisering om, at 

der er kommet et boligtilbud til dig. Tårnbyhuse sender kun boligtilbud med almindelig post, hvis der er indgået aftale 

herom. Du er selv ansvarlig for at holde dine kontaktoplysninger ajour. 

Hvis du ikke svarer på et boligtilbud, vil din boligsøgning blive sat i bero, indtil du selv igen sætter din boligsøgning aktiv 

på Min side på taarn.net. 

Når du får en bolig, bliver du slettet fra ventelisten, da du kun kan opnå én bolig per ventelistenummer. Hvis du flytter 

uden for boligselskabet, vil du blive flyttet fra den interne, til den eksterne venteliste.  

Et ventelistenummer på en intern venteliste kan i tilfælde af flytning fra lejemålet overføres til ægtefælle/samlevende, hvis 

denne fortsætter lejemålet. Anciennitet følger med.  

Et ventelistenummer kan overføres til ægtefælle/samlevende i tilfælde af død eller flytning til plejehjem. Anciennitet følger 

med. Dette sker ved at kontakte Boligorganisationen. 

Udlejningen af boliger sker efter den til enhver tid gældende lovgivning samt aftaler mellem kommunen og 

boligselskabet. Boligorganisationen er ikke forpligtiget til at orientere om ændring i lovgivning og aftaler. 

Du kan blive skrevet på venteliste, når du er fyldt 15 år. Du kan få en bolig, fra du er fyldt 18 år, da du skal være myndig 

for at kunne skrive under på en lejekontrakt. Fra du er 15 år til det år du fylder 18 år er det gratis at opnotere sig, ved 

henvendelse til administrationen. I det år du fylder 15 år kan du få et boliggavekort af Boligorganisationen, så skal du 

først begynde at betale din opnotering det år du fylder 18 år. Oprettelse sker ved henvendelse til administrationen med 

relevant dokumentation for alder og adresse. 

 

 



 

Betaling 
Hvis ikke du betaler ajourføringsgebyr, slettes dit ventelistenummer og din anciennitet. Det er ikke muligt at genoprette 

en udgået/slettet venteliste. 

Det er vigtigt, at du oplyser evt. adresseændringer til os, hvis du flytter. 

Det er muligt at tilmelde ajourføringsgebyret til Betalingsservice (BS). 

Fortrydelsesret 
Hvis du har fortrudt, at du har skrevet dig på venteliste, har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan få dine penge retur. 

For at få dine penge retur skal du gøre følgende: Henvende dig til administrationen via mail eller post hvor du oplyser os 

dit navn og konto nummer. 

Hvis vi modtager dette senest 14 dage efter din betaling, tilbagefører vi dine penge direkte til din konto hvorefter dit 

ventelistenummer slettes. Dette gælder dog ikke, hvis du har fået bolig på ventelistenummeret. 

Personlige oplysninger 
De oplysninger du indtaster på www.taarn.net i forbindelse med opskrivning på venteliste og online betaling, er 

personlige og fortrolige. 

Taarnbyhuse sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, medmindre 

dette er påkrævet ved lov. 

Tårnbyhuse benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails 

med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette. 

Tårnbyhuse sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans. 

Tårnbyhuse sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål. 

http://www.taarn.net/

