Oprettelse af profil på
Findbolig.nu og
tilknytning til
TDC Pensionskasse

1

Oprettelse af profil på Findbolig.nu
For at ansøge TDC Pensionskasses boliger via Findbolig.nu skal du have oprettet en
profil på Findbolig.nu

Sådan opretter du din brugerprofil på Findbolig.nu
Gå ind på hjemmesiden Findbolig.nu og klik på ”Log ind” i øverste højre hjørne af
skærmbilledet.
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Herefter kommer du ind på nedenstående side og her klikker du på ”Opret profil som
boligsøgende”

Du kommer herefter til siden hvor du kan oprette din profil.
Først skal du indtaste et brugernavn på mindst 3 karakterer, som alene bruges til at
logge ind på Findbolig.nu med. Brugernavnet skal være unikt og må ikke være
anvendt af andre på Findbolig.nu. Det vil sige, at du får en fejlbesked, hvis
brugernavnet allerede er i brug. Du må ikke bruge specieltegn eller mellemrum i dit
brugernavn.
Kodeordet skal være mindst 4 karakterer, og specialtegn og mellemrum må ikke
bruges.
Husk at vælge et brugernavn og kodeord, som du kan huske, selvom du naturligvis
altid har mulighed for at få tilsendt dine login-oplysninger, til den e-mail-adresse du
indtaster, hvis du skulle glemme dem.
Herefter skal du udfylde felterne med oplysningerne om navn, adresse og
kontaktinformation.
Felter markeret med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at du kan oprette en
brugerprofil på Findbolig.nu.

3

Undlader du at udfylde et af de felter, der er markeret med *, får du denne
fejlbesked, samtidig med at feltet bliver markeret.

Til sidst skal du sætte et hak ud for ”Jeg accepterer betingelser for brug” for at
markere, at du accepterer betingelserne for brug af Findbolig.nu.
Betingelserne kan du læse i et nyt vindue, hvis du klikker på linket ”Jeg accepterer
betingelser for brug”.
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Når du har udfyldt alle felterne, kommer du til en side, der bekræfter, at din
brugerprofil er oprettet, og som viser de data, du har oprettet på profilen.

Din profil er oprettet på Findbolig.nu og du er nu klar til at få tilføjet din tilknytning til
TDC Pensionskasse.
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Sådan vælger du TDC Pensionskasse på Findbolig.nu
Denne vejledning viser, hvordan du vælger TDC Pensionskasse, så du får adgang til
TDC Pensionskasses boliger på Findbolig.nu.
Forsiden
På forsiden af Findbolig.nu vælger du TDC Pensionskasse. (du kommer til forsiden ved
at trykke i øverste venstre hjørne hvor der står Findbolig.nu med hvide bogstaver og
grøn grund)
Et lille vindue åbnes, hvor en liste over pensionskasserne foldes ud, når du klikker på
”Vælg pensionskasse”. Du kan nu vælge TDC Pensionskasse.
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Når du har markeret TDC Pensionskasse som din pensionskasse på listen, klikker du
på knappen ”Ok”.

Herefter kommer du til TDC pensionskasses side på Findbolig.nu, hvor tildelingsregler
med mere bliver beskrevet.
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Find TDC pensionskasses boliger
Når du vil finde TDC pensionskasses boliger, skal du klikke på den grønne knap i
venstre side ”Find bolig”.
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Et vindue åbnes, hvor du skal vælge på listen, hvad din tilknytning til TDC
Pensionskasse er.
Når du har valgt, hvilken tilknytning du har til TDC Pensionskasse, klikker du på
knappen ”ok”.
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I næste vindue ser du en bekræftelse på, at du nu er tilknyttet TDC Pensionskasse.

Klik ”Ok” igen, for at komme videre til søgebilledet for ventelisteboliger.
Nu kan du søge efter ventelisteboliger hos TDC Pensionskasse. Hvordan du skriver dig
på venteliste til TDC Pensionskasses boliger kan du finde en beskrivelse af i den
særskilte vejledning ”Sådan skriver du dig på venteliste til TDC pensionskasses
boliger”.
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