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EJENDOMSSELSKABET BROGAARDEN 
EN DEL AF PINDSTRUP FONDEN 

Ansøgning om bolig   
 

Ønsker du at søge en bolig i Senior Resort Brogaarden, Bakkedalen, Strib i Middelfart, skal du udfylde 
ansøgningsskemaet og aflevere det til Sanne Andersen, Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 
Middelfart. Du er også velkommen til at sende det til os på e-mail til sa@brogaarden.dk 

Husk, at det er dig, der har ansvaret for, at vi har de nødvendige oplysninger til brug for behandling af din 
ansøgning. Du skal derfor også huske straks at orientere os, når der er ændringer i din situation, evt. 
flytning, ny e-mail, telefon etc. 

Ansøgninger bliver behandlet løbende og i den rækkefølge, de modtages. Vi gør opmærksom på, at 
Brogaarden forbeholder sig ret til at sikre en passende sammensætning af beboere, og en ansøgning 
medfører ikke ret til en bolig. Brogaarden er ikke forpligtiget til at oplyse årsag til evt. afslag på ansøgning.  

Udlejer 

Udlejer er Ejendomsselskabet Brogaarden ApS, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart, et datterselskab 
til Pindstrup Fonden. 

Boligerne  
Boligoversigt og prisliste er udleveret separat. 

Ansøger 

Navn: 

Fødselsdato/-år: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

E-mail:                                                                                                                    Telefon: 
Ægtefælle/samlevers navn 
(anføres kun, hvis pågældende flytter med): 

Fødselsdato/-år på ægtefælle/samlever: 
 

 Alder (min. den ene beboer er over 55 år) og har ingen hjemmeboende børn 
 Behov for lejlighed tæt ved parkering pga. sygdom, fysiske begrænsninger eller alder 
 Har husdyr (hund eller kat) 
 Ønsker at stå på venteliste til evt. senere indflytning 

Ønsker om bolig (Bakkedalen nr. fremgår af prislisten) 

1. prioritet: Adresse: Bakkedalen nr. __________ 

2. prioritet: Adresse: Bakkedalen nr. __________ 

3. prioritet: Adresse: Bakkedalen nr. __________ 
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Jeg/vi erklærer, at de anførte oplysninger er korrekte, og jeg/vi er bekendt med, at ændringer i 
oplysningerne skal meddeles straks. Jeg/vi giver samtidig samtykke til, at: 

 Pindstrup Fonden og datterselskabet Ejendomsselskabet Brogaarden ApS må sende mig/os e-mails, sms’er 
og anden elektronisk post vedrørende projektet i byggeperioden  

 Pindstrup Fonden og datterselskabet Ejendomsselskabet Brogaarden ApS opbevarer mine/vores 
personoplysninger, herunder eksempelvis navn, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger, e-mail og 
telefonnummer og overholder GDPR-lovgivningen mht. persondatapolitik 

 

 

Dato:   Ansøgers underskrift: 

 

Dato: Ægtefælles/samlevers underskrift: 
 

 

Uddybende bemærkninger:  

 

 

 

 

 
 
Afleveres til Sanne Andersen, Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart eller sendes på       
e-mail til sa@brogaarden.dk 

Ansøgning er ikke forpligtende og bindende for lejer/udlejer, før der er indgået lejekontrakt.  

Alle ansøgere vil få en tilbagemelding, og få tilbudt en samtale med oldfrue Anita Rasmussen, før indgåelse 
af en evt. lejekontrakt. 

Persondatapolitik 

Vi overholder GDPR-lovgivningen, og passer godt på dine data. Det betyder, at vi udelukkende indsamler 
data, som du afgiver og giver samtykke til – og du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.  

Vi indsamler og behandler visse almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, 
adresse, CPR-nummer, bankoplysninger, e-mail og telefonnummer. 

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter 
oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet. 


