Forskellen på kommunens tilbud og dit frie valg - boligindretning
LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Kommunes tilbud

Dit frie valg

Valg af materialer og
håndværkere

Kommunen vælger materialer og håndværkere.

Du kan frit vælge materialer og/eller håndværkere.

Hvem betaler

Du har ingen udgifter.
Kommunen betaler din boligindretning.

Kommunen betaler udgifterne, svarende til den
pris kommunen kan udføre boligindretningen
til.
Du betaler de eventuelle ekstra udgifter som
håndværkere og/eller materialer koster.
Du betaler din andel direkte til håndværkeren.

Hvornår får du lavet
din boligindretning

Boligindretningen bliver påbegyndt efter
nærmere aftale.
Ved større indretninger og i de tilfælde hvor
der skal søges om tilladelse, må du forvente længere ventetid.

Det afhænger af de håndværkere, du vælger.

Hvem har ansvaret

Kommunen har det fulde ansvar for etablering af boligindretningen.

Det er dit ansvar at sikre:
•
Håndværkere er faglærte og momsregistrerede.
•
Materialerne opfylder de krav der står
i bevillingen.
•
Byggeriet følger kommunens krav og
specifikationer.
Du mister retten til tilskud fra kommunen, hvis
boligindretningen ikke opfylder de opstillede
krav.

Reparation og vedligeholdelse

Du skal som udgangspunkt selv betale
udgifter til reparation og vedligeholdelse.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifter
til reparation og vedligeholdelse.

Råd og vejledning

Kommunen yder råd og vejledning.

Kommunen yder kun råd og vejledning på den
bevilgede boligindretning.

Ejendomsretten

Du har som udgangspunkt ejendomsretten
til boligindretningen.

Du har som udgangspunkt ejendomsretten til
boligindretningen.

Hvis du har en tilbageleveringsaftale
med kommunen*

Du har ingen udgifter, når du leverer boligindretningen tilbage til kommunen.

Du får ikke refunderet de ekstra udgifter, du
eventuelt har haft, når du leverer boligindretningen tilbage til kommunen.

Hvis du flytter

Kommunen betaler i nogle tilfælde udgifterne til at bringe boligen tilbage i den
stand den havde.

Hvis boligen skal bringes tilbage til den stand
den havde, skal du selv betale de eventuelle
yderligere udgifter, som er opstået på grund af
frit valg.

