
    

BKFBKFBKFBKF’’’’s lejlighed i Berlin (Friedrichshain)s lejlighed i Berlin (Friedrichshain)s lejlighed i Berlin (Friedrichshain)s lejlighed i Berlin (Friedrichshain) 
Ansøgning om ophold Ansøgning om ophold Ansøgning om ophold Ansøgning om ophold     

i periodeni periodeni periodeni perioden    januarjanuarjanuarjanuar----junijunijunijuni    2020202020202020        
 

Ansøgningsskemaet skal senest den 1. senest den 1. senest den 1. senest den 1. oktoberoktoberoktoberoktober    2012012012019999 være modtaget hos: 
Billedkunstnernes Forbund, Vingårdstræde 21, 1.th., 1070 København K 

eller på bkf@bkf.dk 

    
NNNNavn:avn:avn:avn:    Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
    
Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:    EEEE----mail:mail:mail:mail:    
    
        
Ønsker følgende uger i perioden Ønsker følgende uger i perioden Ønsker følgende uger i perioden Ønsker følgende uger i perioden 33330000. december 201. december 201. december 201. december 2019999    ––––    29.29.29.29.    juni 2020juni 2020juni 2020juni 2020    (i prioriteret rækkefølge):(i prioriteret rækkefølge):(i prioriteret rækkefølge):(i prioriteret rækkefølge):    
    

1.1.1.1.    
2.2.2.2.    
3.3.3.3.    
    
Hvis du er indstillet på at tage en hvilken som helst uge, så sæt kryds her ______Hvis du er indstillet på at tage en hvilken som helst uge, så sæt kryds her ______Hvis du er indstillet på at tage en hvilken som helst uge, så sæt kryds her ______Hvis du er indstillet på at tage en hvilken som helst uge, så sæt kryds her ______    
        
            
Har du tidligereHar du tidligereHar du tidligereHar du tidligere    forgæves forgæves forgæves forgæves aaaansøgt om ophold?nsøgt om ophold?nsøgt om ophold?nsøgt om ophold?    ja/nejja/nejja/nejja/nej    HHHHvornår?vornår?vornår?vornår?    
    
Har du tidligere fået tildelt ophold?Har du tidligere fået tildelt ophold?Har du tidligere fået tildelt ophold?Har du tidligere fået tildelt ophold?        ja/nej ja/nej ja/nej ja/nej     HHHHvornår?vornår?vornår?vornår?    
    
    
____________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
DatoDatoDatoDato                                                                    UnderskriftUnderskriftUnderskriftUnderskrift    

    

BemærkBemærkBemærkBemærk!!!!    
    

• Lejeprisen er 1.200 kr. pr. uge inkl. el og varme. 

• Mandag er skiftedag – kl.14. 

• I udgangspunktet kan man kun få én uge i lejligheden. 

• Medlemmer, der ikke tidligere har haft ophold i lejligheden, vil blive prioriteret. 
   

Praktiske informationer:Praktiske informationer:Praktiske informationer:Praktiske informationer:    
 

• Der er fire sovepladser i lejligheden (heraf to på sovesofa) 

• Husdyr må ikke medbringes. 

• Der må ikke ryges i lejligheden – men gerne på altanen. 

• Man er selv ansvarlig for rengøring og evt. vask af linned mm., før man forlader lejligheden. 

• Lejligheden må ikke lejes eller lånes ud til andre og der må ikke drives virksomhed/kurser i den. 

• Lejer hæfter for skader sket under opholdet 

• Nøgler bliver tilsendt ca. en uge før opholdet og skal returneres til BKFs sekretariat senest en 
uge efter opholdets afslutning. Sker det ikke, vil man blive opkrævet 500 kr. 

 
Ansøgningsfrist er den 1111. . . . oktober 201oktober 201oktober 201oktober 2019999. Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo november! 
 
Ansøgningsfrist for perioden juli-december 2020 er den 1. 1. 1. 1. april 20april 20april 20april 2020202020. 
 
Er der ledige uger efter fordeling af de ansøgte uger, vil de blive opslået på www.bkf.dk og man kan 
ansøge om dem løbende. 
 


