Forretningsbetingelser
1. Opnotering og priser
Oplysninger om betingelserne for opnotering på venteliste på denne hjemmeside.
Opnotering er påkrævet for at stå på venteliste til bolig hos os.
Det koster kr. 250,00 at melde sig ind hos Nørresundby Boligselskab.
Efter første år betales årligt et fornyelsesgebyr på kr. 125,00. Beløbet opkræves via
tilsendt girokort.
Betales gebyret ikke, slettes du af ventelisten.
OBS: Husk derfor adresse/e-mailændring til os, hvis du flytter og/eller skifter
mailadresse – eller endnu bedre, tilmeld din betaling til PBS.
2. Betingelser
For at handle på www.nrsbbolig.dk skal du acceptere disse betingelser. Din
markering af feltet ”Jeg accepterer forretningsbetingelserne”, anses for at udgøre
en aftale mellem dig og Nørresundby Boligselskab, hvorefter begge parter er
bundet af betingelserne.
For indmelding i Nørresundby Boligselskab, skal du være fyldt 15 år og for
ansøgning om lejlighed skal du være fyldt 18 år. (Ved bolig under 18 år kræves der
værge)
Når du har godkendt din ordre, sendes en bekræftelse til den registrerede e-mail
adresse. Bekræftelsen indeholder Brugernavn/nummer og kodeord, som giver dig
adgang til dine data. Dine data bliver gemt hos Nørresundby Boligselskab.
3. Betaling
Betaling kan foregå online på www.nrsbbolig.dk. Du kan betale med Visa/Dankort,
Dankort, e-dankort eller via bankoverførelse. Beløbet trækkes ved oprettelse.
Data som du sender i forbindelse med et køb på betalingskort, transmitteres i
krypteret form.
4. Persondata, - registrering og behandling
Ved indmeldelse skal du indtaste dine kundedata med navn, adresse, postnr., by,
telefonnummer, CPR-nummer og e-mailadresse.
Data registreres hos Nørresundby Boligselskab til brug for intern håndtering og din
opnotering.
Kundedata behandles fortroligt, og er kun tilgængelig for medarbejdere hos
Nørresundby Boligselskab. Dine data bliver aldrig videregivet, med mindre du har
givet samtykke hertil. Dog kan Nørresundby Boligselskab videregive oplysningerne
efter pålæg i henhold til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en

retshåndhævende myndighed.
Vi gemmer dine kundedata i henhold til regnskabs- og bogføringsloven, hvilket
svarer til indeværende år + fem hele regnskabsår fra tidspunktet for indmeldelsen.
Data opbevares beskyttet mod ødelæggelse, forvanskning eller misbrug.
5. Juridisk aftalepart
Betaling, opnotering og aftale indgås med:
Nørresundby Boligselskab
Vesterbro 102
9000 Aalborg
Tlf. 96324070
info@nrsbbolig.dk
Cvr. nr. 34738416

