ANSØGNINGSSKEMA TIL DEN SELVEJENDE INSTITUTION

SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET
GULDGRAVERVEJ 37 – 3000 HELSINGØR
ANSØGNINGSKEMA TIL
BOLIGER
Guldgravervej: 15, 17, 19, 21, 35, 37 & 39.

Der ansøges om følgende bolig:
1 værelses lejlighed 23 kvm

2 værelses lejlighed 47 kvm

Lejligheden vil indeholde
og
køkken.
Huslejen udgør
A’conto varme
TV - Tlf. 40Mbit Internet
Beboerrepræsentation
I alt

Lejligheden vil indeholde
og
køkken.
Huslejen udgør
A’conto varme
TV - Tlf. 40Mbit Internet
Beboerrepræsentation
I alt

bad/toilet
kr. 1.958
kr. 250
kr. 245
kr.
25
kr. 2.478

Depositum + 1md. forudbetalt
leje Dkr. 7.832,-

bad/toilet
kr. 4.560
kr. 550
kr. 245
kr.
50
kr. 5.405

Depositum: kr. 13.680,Ansøger(e)
Ansøger 1

Ansøger 2

Fornavn
Efternavn
Cpr.nr.
Adresse
Postnr &
by
Telefonnr.
Email
Helsingør d.

/

2012

Underskrift

kr. 3.476
kr. 450
kr. 245
kr.
50
kr. 4.221

Depositum: Dkr. 10.428,-

2½ værelses lejlighed 58 kvm
Lejligheden vil indeholde
og
køkken, samt altan.
Huslejen udgør
A’conto varme
TV - Tlf. 40Mbit Internet
Beboerrepræsentation
I alt

bad/toilet

Underskrift

Udfyldes kun, hvis svar ønskes sendt til anden adresse end ovennævnte
Navn:
Adresse:
Postnr. &
by:
Tlf. nr.:

Navn på kontaktperson, i tilfælde af uheld, under ophold på kollegiet
Navn:
Adresse:
Postnr. &
by:
Tlf. nr.:
Eventuelle børn:
Antal børn:
Alder:

Uddannelsesmæssige oplysninger
ANSØGER 1:

ANSØGER 2:

Uddannelsested (skole, læreanstalt, læreplads etc.)

Uddannelsested (skole, læreanstalt, læreplads etc.)

Uddannelsesstedets adresse

Uddannelsesstedets adresse

Normeret studietid/læretid

Normeret studietid/læretid

Uddannelse forventes afsluttet

Uddannelse forventes afsluttet
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Dokumentation for uddannelse
Uddannelsesstedets bekræftelse på optagelse, stempel og underskrift eller der vedlægges kopi af gyldigt årskort,
eller anden form for studiedokumentation !!
OBS ! Lærlinge/elever vedlægger kopi af uddannelsesaftalen. Enkeltfagskursister vedlægger dokumentation for
ugentligt timetal.
Uddannelsesstedets stempel & underskrift

Uddannelsesstedets stempel & underskrift

Økonomiske forhold
Ansøgers
årsindtægt

Sidste
kalenderår

Forventet
dette kalenderår

Ansøgers
årsindtægt

Sidste
kalenderår

Forventet
dette kalenderår

Erhvervsarbejde

Dkr.:

Dkr.:

Erhvervsarbejde

Dkr.:

Dkr.:

S.U.

Dkr.:

Dkr.:

S.U.

Dkr.:

Dkr.:

Andet

Dkr.:

Dkr.:

Andet

Dkr.:

Dkr.:

IALT:

IALT:

Formue

Formue

Gæld

Gæld

Generelle boligmæssige forhold
ANSØGER 1:
Spørgsmål/svar:

ANSØGER 2:
Ja:

Nej:

Spørgsmål/svar:

Har du en opsagt eller midlertidig bolig ?

Har du en opsagt eller midlertidig bolig ?

Har du et boligproblem i forb. med
ophørt samlig ?

Har du et boligproblem i forb. med
ophørt samlig ?

Bor du på eget værelse hos dine
forældre ?

Bor du på eget værelse hos dine
forældre ?

Ja:

Nej:

Hvis din boligstatus er opsagt/midlertidig bolig, skal der vedlægges dokumentation i form af f.eks opsigelse fra din
udlejer af nuværende bolig.
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Supplerende oplysninger
Her kan anføres personlige forhold, eller forhold vedr. nuværende bolig som ansøgeren finder relevant.
Skriv evt. lidt om baggrunden for valg af kollegiet.

Ansøgernes underskrift på tro & love for de angivne oplysningers rigtighed.

ANSØGER 1

ANSØGER 2

Dato:

Underskrift:

Dato:

_________________________

Underskrift:

_________________________

Indstillingsudvalget og kollegiets bestyrelse forbeholder sig ret til at kontrollere de afgivne oplysninger.
Ansøgningen er kun gyldig i tre måneder.
Ansøgningen sendes til:

INDSTILLINGSUDVALGET – SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET
Guldgravervej 37 – 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 23 60 – mail: info@info@ssk3000.dk
For nærmere information kan ansøgningen også afleveres til Inspektøren på ovennævnte adresse i kontortid:
man. Til ons. Kl. 1500 – 1600, Tors. Kl. 1700 – 1800, Fre. Lukket

Nyttige anvisninger til ansøgere af kollegiebolig
Vejledning ved udfyldelses af ansøgningsskemaet.
Ansøgningsskemaet skal udfyldes let læseligt. Kan der
opstå tvivl om oplysningerne, vil ansøgningsskemaet blive
betragtet som mangelfuldt udfyldt og ladt ude af
betragtning eller det bliver tilbagesendt. Alle punkter i
skemaet skal besvares fyldstgørende. Samtlige svar har
relation til indstilling til en Kollegiebolig. Der kan ansøges
om indflytning indtil 3 måneder, inden uddannelse eller
lærlige/ elevforholdet starter.
Ved ansøgning om lejlighed, er det kun en, der skal være
under uddannelse/lære-elevkontrakt. Efter uddannelsens
afslutning er tilladt at blive boende i tre måneder i
kollegieboligen.

Alle uddannelsessøgende er berrettiget til optagelse på
Sigurd Schytz Kollegiet.
Med ”uddnnelsessøgende” forstås alle unge der er under
en eller anden form for SU-anerkendt uddannelse.
Ligeledes kan alle lærlinge og elever søge om optagelse.
Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til optagelse, er du
velkommen til at ringe til os og forhøre dig. Hvis
dokumentation på uddannelsesforløbet ikke er foretaget
ved afstempling i skemaet, skal det fremsendes som kopi
eller bekræftet afskrift.
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Gældende for alle lejemål:

El betales separat til Helsingør El forsyning
DR Licens betales separat

Boligernes størrelse er eksklusiv fællesarealer.
Der kan søges boligsikringsydelse til enkeltværelser med kogeniche, 2 og 2½ værelses
lejligheder.
Ansøgningsskemaet til boligsikring medsendes fra Ejendomsadministrationen sammen med
lejekontrakten.
(side et, punkt B, udfyldes af Ejendomsadministrationen).
Ønsker man selv at udfylde skemaet kan dette rekvireres og afleveres direkte hos kommunen.
(side et, punkt B, udfyldes af administrationen).

I ovenanførte huslejer er inkluderet :

Træningscenter til fri afbenyttelse.
Der er et stik i hver lejemål for direkte opkobling til 30 M/bit Fiber internet adgang.

Der er indført fælles Digtalt TV anlæg (DVB-T Interface) med ca. 10 TV kanaler inkl. TV3 &
TV3+ !
Udover fælles TV kanaler kan den enkelte beboere betale ekstra ydelse til Boxer-TV for selv at
vælge yderligere 20-25 Digitale ekstra kanaler !

Der er ny opført Saniva fælles vaskeri i 2011, hvor hvert lejemål tilbydes 10 gratis vask pr.
måned.
(ekstra vasketure og tørretumbling registreres via huslejeopkrævningen).

Der må ikke holdes husdyr på kollegiet !
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