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                                                                                     Brøndby 1. januar 2022  
 

 
 
 
 
Nyt omkring ventelisten i foreningen.  
 
Haveforeningens videreudlejning af havelodder til den enkelte bruger må kun finde 
sted efter nedenstående regler om venteliste i foreningen. 
 
Der optages kun 30 personer/par, på foreningens venteliste – det er betalbart at står 
på ventelisten. Prisen andrager 300,00 kr. pro anno, beløbet opkræves 1 x årligt.  
 
Ventelisten opdateres 1 x årligt ved forårs tide. 
 
Ved opskrivning på ventelisten oplyser man foreningen om sit fulde navn,  
bopælsadresse, tlf.nr. og mailadresse. Disse vil blive brugt fra foreningens side, til at 
rette henvendelse hvis man tilbydes køb af et kolonihavehus på lejet jord. 
 
Optagne på ventelisten har selv et ansvar for at give foreningen besked ved 
adresseændring mv. og /eller hvis den optagne har købt hus i en anden forening.  
 
Hvis haveforeningen ikke kan kontakte en opskreven på ventelisten fordi 
oplysningerne ikke er korrekte slettes vedkommende af listen uden yderligere varsel.  
 
Såfremt den første på ventelisten 2 gange har afvist tilbudte huse der sættes til 
salg, så flyttes vedkommende fra øverst til nederst på ventelisten. 
 
Optagne der inviteres til fremvisningen af et hus til salg, kan takke nej til deltagelse i 
fremvisningen, medmindre man er den første på ventelisten. Hvis man er den første 
på ventelisten betragtes et nej til at deltage i fremvisningen, som et afvist 
købstilbud. 
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Den optagne kan altid få oplyst hvad nummer vedkommende har på ventelisten. Den 
optagne kan også rekvirere ventelisten, dog oplyses kun navn og efternavn på dem der 
står på listen.  
 
Optagne på ventelisten har ret til at frasige sig at købe løsøret med, på det hus den 
optagne får tilbudt. 
 
Sælger kan ikke nægte at sælge sit hus til den anviste på ventelisten i fald den 
optagne ikke ønsker at medkøbe løsøret.  
 
Sletning på ventelisten: 
Hvis en person på ventelisten, ikke senest 5 dage efter forfaldsdag af ydelsen for at 
stå på ventelisten, har betalt ventelistegebyret, slettes den optagene uden yderligere 
varsel. 
 
Hvis en person – dokumenterbart – ikke kan kontaktes som følge af 
uoplyste ændring af kontaktdata, slettes vedkommende af listen uden yderligere 
varsel.  
 

 


