Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Horsens
Velkommen til AAB af 1938 - Horsens.
Du får nu snart nøglerne til din nye bolig hos AAB, og det glæder os at byde dig velkommen som
lejer i en almennyttig boligafdeling. Måske har du prøvet det før? Måske er du ny hos os?
Vi har her sammensat nogle praktiske oplysninger som vi håber du kan bruge.
Hvornår kan jeg flytte ind?
Indflytningsdato står i din kontrakt, og er altid d. 1. eller d. 15. i en måned. Hvis denne dato falder på
en dag, hvor vores administration holder lukket, vil indflytningsdato normalt være kl. 15.00 sidste
hverdag inden.
På indflytningsdatoen vil vi skifte låsene senest klokken 10.00, og du har herefter adgang til din bolig.
Hvad med betaling?
Vi kan først udlevere nøglerne til din bolig, når vi kan se, at der er sket indbetaling af beboerindskud
og husleje, derfor er det en god idé at sørge for, at betalingen er sket nogle dage før
indflytningsdatoen. Der kan alternativt betales i administrationen på Kongensgade 25, hvor vi
modtager kontanter eller dankort. Vi modtager ikke Mastercard.
Kan jeg få lån til beboerindskud?
Det er i henhold til nogle særlige regler muligt at søge Horsens Kommune om lån til betaling af
beboerindskuddet, eller om en garanti for et banklån til beboerindskuddet. Se mere herom på
www.horsens.dk. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at du medbringer en underskrevet kopi af
lånedokumentet fra Horsens Kommune eller din bank, da dette gælder som betaling af
beboerindskud.
Hvordan får jeg mine nye nøgler?
Nøglerne til din nye bolig er gerne klar i ugen op til din indflytning. Du kan hente dem i
administrationen på Kongensgade 25.
Hvis du får en anden til at hente nøglen for dig, er det vigtigt at medbringe en fuldmagt.
Kan jeg komme ind i boligen og måle op inden indflytningsdatoen?
Ja du kan. Du er velkommen til at låne en nøgle til boligen når der har været fraflyttersyn, du kan
træffe en sådan aftale i administrationen.
Hvordan betaler jeg min husleje fra nu af?
Vi sender et girokort til dig – det er en stor fordel for både dig og os hvis du opretter en PBS
betalingsaftale. Vi har desværre ikke mulighed for at modtage fremtidige huslejebetalinger i
administrationen.
Vores kontaktoplysninger
Administrationen ligger på Kongensgade 25, 8700 Horsens.
Åbningstider: alle hverdage 10-13, mandage tillige 16-17.30
Vi kan kontaktes på mail på: post@aab-horsens.dk og på telefon på: 75 62 58 22.
Registreringsnummer: 9877 Kontonummer: 966 10 69. Husk at oplyse lejemålsnummer på
indbetalingen. Mange tak.

