
Til personer der er interesseret 
i at blive opskrevet på A/B Møntens 
eksterne venteliste

25. januar 2021 
Telefon: 33 70 77 63   

Mail: jm@cej.dk

A/B Mønten - ekstern venteliste.

Du er interesser i at blive skrevet op på A/B Møntens eksterne venteliste.

Ansøgningsblanketten er en del af dette dokument. Ansøgningblanket med bilag skal returneres
i udfyldt og underskrevet stand til jm@cej.dk som PDF-fil, hvorefter du vil blive oprettet i
foreningens ventelistesystem, såfremt der fortsat er pladser på ventelisten.

Bemærk at ansøgningsblanketten er ugyldig

• hvis der ikke medsendes kopi af dit sundhedskort,
• hvis blanketten ikke er underskrevet af ansøgeren - altså dig.

Der bliver ikke gjort opmærksom på mangler ved blanketten. Den bliver blot destrueret.

Husk at læse foreningens ventelisteregler.

Med venlig hilsen

Jette Mølholm 
Ejendomsadministrator, EA 

CEJ Ejendomsadministration A/S   Meldahlsgade 5   1613 København V   Telefon 33 33 82 82   www.cej.dk   CVR 29803250



ansøgningsblanket til optagelse på den eksterne venteliste i

A/B Mønten
via hjemmesiden

Undertegnede: 

Fulde navn:                                                     Antal personer i husstanden:_____

Adresse:                                                     Ansøgers fulde cpr.nr.: ____________

Postnr./by:                                                     Børn født den:____________________

Telefonnr.:                                                     

E-mail:                                                     

Til opskrivning på foreningens eksterne venteliste med følgende kriterier:

_______       2 værelser:    48 kvm -   andelsværdi fra kr. 528.000 -  
________ 3 værelser :   62 kvm -            andelsværdi fra kr. 682.000 -
________      4 - 6 værelser:  78 kvm -           andelsværdi fra kr. 693.000 - 

Lejligheder på følgende etager ønskers : ____ st.   ___ 1. sal   ____ 2. sal   ____ 3. sal

Jeg ønsker at være ________  aktiv       ________  passiv på ventelisten

Priserne skal tillægges forbedringer, evt. løsører, handelsomkostninger samt boligafgift for den 
1. måned mv.

Blanketten sendes direkte til administrator pr. mail.

Der gøres opmærksom på følgende:

• Ansøgeren skal være fyldt 18 år på ansøgningstidspunktet.
• Ansøgeren skal medsende kopi af sundhedskort, når ansøgningsblanketten sendes til 

administrator. Der bliver ikke rykket for manglende legitimation. Manglende legitimation 
betyder, at du ikke optages på ventelisten.

• Ansøgningsblanketten skal være underskrevet af ansøger og indstillende andelshaver. Der 
bliver ikke rykket for en manglende underskrift. Manglende underskrift betyder, at du ikke 
optages på ventelisten.

• Det er ikke tilladt at holde hund i ejendommen.
• Du skal være opmærksom på, at der kun må bo to voksen og andelshavers børn i lejligheden.
• Du som udgangspunkt kan forvente at modtage lejlighedstilbud i løbet af 0-24 måneder.
• Administrator opbevarer denne blanket med eventuelle bilag i op til at år efter at ansøgeren 

er slettet fra ventelisten.

Ansøgeren erklærer at have modtaget retningslinier for A/B Møntens eksterne venteliste.



Ansøgeren erklærer at være bekendt med, at han/hun hæfter for betaling af omkostninger til 
forgæves udarbejdelse af overdragelsesdokumenter p.t. ca. 5.500 kr. inkl. moms, såfremt 
han/hun siger ja tak til en lejlighed og efter modtagelse af overdragelsesdokumenterne m.v. 
siger nej tak.   

Underskrift og dato: ____________

                                                                              
Ansøgers underskrift.



Regler for opskrivning m.v. på den eksterne venteliste på A/B Mønten:

• Som ansøger skal du indsende den udfyldte ansøgningsblanket direkte til administrator pr. mail - 

jm@cej.dk.

• Hvis du kan optages på ventelisten, fremsender administrator brev indeholdende FI-streng til brug for 

indbetaling af optagelsesgebyr til dig. Det koster 300,00 kr. årligt at stå på ventelisten. Gebyret 

dækker perioden 1. januar - 31. december, uanset, hvornår på året du bliver optaget på ventelisten.

• Når ventelistegebyret er registreret hos administrator, er du optaget på den eksterne venteliste. 

• Det er målet, at der maksimalt er 100 aktive ansøgere på den eksterne venteliste. Det samlede antal 
ansøgere kan variere og det er bestyrelsen der vurderer ventelistens størrelse.

• Hvis du ønsker at overtage en tilbudt lejlighed, skal du inden udløb af svarfristen returnere 

acceptblanketten (sidste side i det udsendte tilbud) i underskrevet stand, ligesom du skal fremsende 

dokumentation for, at du er godkendt af banken til at købe andelen.

• Hvis du ikke svarer eller svarer nej på 6 lejlighedstilbud, bliver du uden varsel registreret som passiv 

på ventelisten.

• Når svarfristen er udløbet, tildeles lejligheden til den ansøger med den højeste anciennitet, som har 

takket ja til lejlighedstilbuddet. Der udsendes ikke afslag til de ansøgere, der ikke tilbydes at overtage 

lejligheden.

• Din placering på ventelisten kan afvige i både opad- og  nedadgående retning, afhængig af, hvor 

mange, der er skrevet op til netop den tilbudte type lejlighed på såvel den interne som den eksterne 

venteliste. Antallet af passive på ventelisten har også betydning for din aktuelle placering. Det er 

derfor vanskeligt, at oplyse din præcise placering på ventelisten og du har derfor ingen glæde af at få 

oplyst, hvilket nummer du er på ventelisten.

• Herudover har de andelshavere, der har mulighed for at sammenlægge den udbudte lejlighed med 

deres nuværende bolig mulighed for at købe andelen. Sammenlægning har prioritet forud for både 

den interne og eksterne venteliste.

• Husk altid at give besked om ny adresse/mailadresse. Hvis vi modtager breve retur eller mail ikke kan 

leveres til den oplyste mailadresse, slettes du fra ventelisten uden forudgående varsel.

• Hvis ansøgeren accepterer tilbud om køb af en lejlighed og fortryder, når 

overdragelsesdokumenterne er udarbejdet, hæfter ansøgeren for betaling af omkostninger til 

forgæves udarbejdelse af overdragelsedokumenter p.t. 5.500 kr. inkl. moms, ligesom man som 

udgangspunkt slettes af ventelisten.

• Hvert år i december udsender administrator opkrævninger på det årlige gebyr for det kommende år. 

Hvis det årlige gebyr ikke indbetales rettidigt – altså indbetales som anført på det fremsendte 

indbetalingsadvis – slettes du af ventelisten uden yderligere varsel.

• Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at CEJ opbevarer ansøgningsblanket med bilag i op til at år 

efter at ansøgeren er slettet fra ventelisten.

Al henvendelse vedrørende ventelisten skal ske til: 

A/B Mønten, c/o CEJ Ejendomsadministration A/S,  Att: Jette Mølholm, Meldahlsgade 5, 1613 

København V, Tlf.: 33 70 77 63- e-mail: jm@cej.dk - HUSK AT OPLYSE DIT ANSØGERNUMMER VED ALLE 

HENVENDELSER. DET STÅR PÅ ALLE BREVE DU MODTAGER FRA CEJ.
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