KORT OG GODT - HVEM MÅ BO I DIN BOLIG
Hvem må bo i min bolig?
Det må du, som er lejer samt din husstand.
Husstandsbegrebet omfatter din samlever og
jeres børn. Hvis der er andre personer, skal der
søges om del fremleje.

Vi bor med vores voksne søn i en tre
rums bolig. Må min søns kone flytte
ind?
Nej, så bliver I 2 husstande i en bolig, og det
må man ikke.

Jeg bor i en 2 rums bolig med mine 2
børn. Må min kæreste flytte ind med
sine børn?
Ja, for din kæreste er en del af din husstand,
og den må du udvide, når du først er flyttet
ind.

Skal vi flytte hvis vi får flere børn?

Jeg skal flytte hen til min kæreste,
må jeg fremleje min bolig?
Nej, der er særlige regler for tilladelse til
fremleje. Du kan i stedet købe et boliggarantibevis.

Jeg vil gerne leje min bolig ud via
airbnb eller anden udlejningstjeneste
– må jeg det?
Nej, det er ulovligt i VIBO. Vores boliger skal
bruges til beboelse og ikke til hotelvirksomhed.

Jeg skal på ferie og vil låne min bolig
ud mens jeg er væk. Må jeg det?
Nej du må hverken låne din bolig ud eller bytte bolig med en anden person i ferier.

Min samlever og jeg går fra hinanden. Hvem skal have boligen?

Nej, I må bo med alle de børn, I får.

Hvis I har boet sammen i mindst 2 år, kan I
aftale, hvem som bliver boende i boligen.

Vi er et par, som bor i en 3 rums bolig
- må vi udleje det ene værelse?

Må jeg overtage mine forældres bolig?

Ja, I må gerne udleje 1 værelse til max. 1
person.

Nej, det må du ikke. Hvis dine forældre dør eller flytter på plejehjem, og I har boet sammen
de 2 foregående år og er fælles husstand, kan
du i nogle tilfælde overtage deres bolig.

Læs mere på www.vibo.dk, og kontakt altid VIBOs udlejningsafdeling, hvis du ønsker at fremleje eller
leje et værelse ud.
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