
 

 
danbolig København Projektsalg & Udlejning 
Holbergsgade 11 
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RESERVATION AF BOLIG 

 SKRIV NUMMER 

Bolignummer  

 

OPLYSNINGER 

 LEJER 1 LEJER 2 

Fulde navn   

Adresse   

Postnummer + by   

Mobilnummer   

E-mail   

Cpr-nummer   

Afkryds primær kontaktperson   

 

DIN/JERES NUVÆRENDE BOLIGSITUATION 

 SÆT KRYDS 

Ejerbolig  

Lejebolig  

Andelsbolig  
 

Ønsker du at få din ejerbolig vurderet af danbolig? JA                                     NEJ        _________ 

Ved et kryds i ja, accepterer du at blive kontakte af en medarbejder i danbolig 

 

 
 



 

 
danbolig København Projektsalg & Udlejning 
Holbergsgade 11 
1057 København K 
CVR: 41159146 
Anne Crone Projektsalg & Udlejning København ApS 

Viggohaven | Oplysningsskema 

 
HVOR HAR DU/I SET PROJEKTET 

 SÆT KRYDS 

Boligportalen  

Facebook  

Instagram  

Avis  

Bekendte  

Andet, hvor?  
 

 

Du informeres hermed iht. EU’s databeskyttelsesforordning om, hvordan personoplysninger behandles af 
ejendomsmæglervirksomheden 

Dataansvarlig er ejendomsmæglervirksomheden København Projektsalg og Udlejning, Holbergsgade 11 
1057 København K. CVR 41159146 Anne Crone Projektsalg & Udlejning København ApS. Email 
koebenhavn.projektsalg@danbolig.dk 
 
For at du med udlejer vil kunne indgå en lejekontrakt (forordningens art. 6, stk. 1, litra b), og for at vi kan opfylde vores 
forpligtelser i forholdt til udlejer, får vi dine identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse, 
telefonnummer, mailadresse på dig som lejer. Vi opbevarer disse oplysninger og korrespondance i sagen i op til 10 år 
efter sagens afslutning af hensyn til vores professionsansvar. 
Oplysningerne bliver videregivet til udlejer og dennes administrationsselskab.  

Det/de ovenstående samtykke(r) kan som udgangspunkt (samlet eller hver for sig) til enhver tid tilbagekaldes ved 
henvendelse til ejendomsmæglervirksomheden. Dette er dog bl.a. ikke muligt, hvis ydelsen, som samtykket var 
nødvendigt for at gennemføre, er påbegyndt og ikke kan indstilles på tidspunktet for tilbagekaldelsen. 

Ved udfyldelse af dette skema gør vi særskilt opmærksom til at der gives samtykke til at Anne Crone Projektsalg & 
Udlejning København Aps, må kontakte mig via e-mail, sms og telefon med markedsføring af Anne Crone Projektsalg 
& Udlejning København Aps, herunder leje, køb og salg af boliger og projektlejligheder, m.v.. Jeg kan til enhver tid 
tilbagekalde mit samtykke ved at kontakte Anne Crone Projektsalg & Udlejning København ApS via følgende e-mail: 
koebenhavn.projektsalg@danbolig.dk. Hos Anne Crone Projektsalg & Udlejning København ApS behandler vi dine 
personlige oplysninger sikkert og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning 
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