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B
o
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en

 
Boligens adresse    

Fraflytningsdato - boligen er ryddet senest den (b) 

 
Genudlejningsdato – tidligst 14 dage efter fraflytningsdatoen (c) 

 

Har du/I fjernet eller opsat vægge i boligen? 
 
 

*(   ) Nej         (   ) Ja, hvor 

 
 

Jeg/vi ønsker samtidig at opsige garage/carport nr.: 
 

Le
je

r 

Navn (for- og efternavn) Cpr-nummer (d): 
      

- 
    

 Telefonnummer/SMS - til fremvisning af boligen (e) 

E-mail  

Ny adresse (f)                                                                                                                                                             Postnummer og by 

M
ed

le
je

r 

Medlejer (for- og efternavn) (g) Cpr-nummer (d): 

      
- 

    

E-mail    

Ny adresse - hvis den ikke er den samme som lejers (g)                                                                                           Postnummer og by 

U
n

d
e

rs
kr

if
t Dato                    Lejers underskrift (h)                                                                                                  

 

Dato                    Medlejers underskrift (h)                         

 

 

a) Er du boligsøgende til en anden bolig hos boligforeningen? Vi gør opmærksom på, at din fortrinsret som beboer bortfalder samtidig med opsigelsen. 
Har du valgt Norlys som el-leverandør skal vi nok sørge for at afmelde dig. Har du har valgt en anden el-leverandør end Norlys skal du selv melde flytning hos dit 
el-selskab senest 7 hverdage før din frigørelsesdato (oplyses i den opsigelsesbekræftelse vi sender til dig). 

b) Jeg opsiger lejemålet med 3 måneders kontraktsmæssig varsel til d. 1. eller 15. i en måned. Jeg hæfter kun for lejemålet indtil genudlejningen, såfremt dette sker 
før de 3 måneder er gået. Fraflytningsdatoen er bindende, når først den er angivet til boligforeningen. Boligen skal være ryddet, rengjort og tømt til denne dato. 
Boligen skal være klar til aflevering på fraflytningsdatoen. 
 

Fraflytningssyn 
Jeg kontakter selv viceværten senest 3 uger før fraflytning for aftale om syn af boligen. 
Jeg er indforstået med, at hvis jeg ikke selv deltager i fraflytningssynet, har jeg ikke senere mulighed for at gøre indsigelse. Det er udelukkende viceværten, der afgør 
i hvor stor udstrækning, der er behov for reparationer, udskiftninger m.v. Såfremt alle nøgler ikke afleveres ved fraflytningssynet, vil der blive foretaget en 
omkodning af låsen. Udgifter til førnævnte samt for maling m.v. vil blive fratrukket i mit depositum. Overstiger udgifterne det indbetalte depositum, vil restbeløbet 
blive opkrævet hos mig. 

c) Genudlejningsdatoen er tidligst 14 dage efter fraflytningsdatoen. 

d) CPR-nummeret registreres kun i boligforeningens administrative system, og det anvendes kun i forbindelse med opgaver relateret til rollen som boligsøgende, 
beboer og/eller fraflyttet beboer. Udbetaling af beløb til boligsøgende, beboere og/eller fraflyttet beboer vil ske ved overførsel af beløbet til NEM-Konto.  
Til denne overførsel anvendes CPR. CPR-nummeret videregives ikke og vil ikke være offentligt tilgængeligt, blive offentliggjort eller anvendt til markedsføring. 

e) Ifølge Lov om leje af almene boliger § 93 skal du fremvise boligen til potentielle nye lejere. Såfremt fremvisning ikke er muligt – kontakt boligforeningen og aftal 
nærmere. Der kan være mulighed for fremsendelse af billedemateriale eller fremvisning enten via FaceTime eller af varmemesteren.  

f) Lejer: Til brug for fremtidig afregning skal du oplyse os din email og fremtidige postadresse.  

g) Medlejer: Du er kun medlejer, når du er anført på og har underskrevet lejekontrakten sammen med lejeren. 
Ved eventuel ændring af samlivsforhold skal medlejerens email og fremtidige postadresse oplyses. 

h) Med din underskrift accepterer du at modtage din flytterapport pr. e-mail og bekræfter, at den angivne mailadresse er korrekt. 
Hvis du er gift eller bor sammen med en anden voksen, skal I begge underskrive opsigelsen – jf. Lov om leje af almene boliger § 84, stk. 2.  

 


