OPSIGELSE (Indflytning 1/10-2009 eller senere)
(Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER)

Adresse:
Lejer I:

_________________________________________________________

CPR I:

| | | | | | |- | | | | |

Lejer II (evt. samlever):

_________________________________________________________

CPR II:

| | | | | | |- | | | | |

Opsigelsesvarsel iht. lejekontrakten er 3 måneder til den 1. eller 15. i en måned.
Jeg ønsker, at I forsøger at udleje min bolig til indflytning d. ___________ (d. 1. eller 15. i en måned),
og jeg fraflytter senest 7 dage før – nemlig d. ____________.
Jeg er opmærksom på, at jeg er pligtig til at betale leje frem til genudlejning - dog senest til udløb af
rettidigt varslet opsigelsesperiode.
Bank

Reg. nr. | | | | | Konto | | | | | | | | | | |

(Afregning af depositum m.v. i dit favør vil ske direkte til denne konto)

Fremtidig adresse:

________________________________________________________

(hvortil flytteafregning fremsendes)

Postnr.:

____________

By: _____________________________________

E-mail:

________________________________________________________

Telefon nr.:

________________________________________________________

Jeg er indforstået med, at hvis jeg ikke har oplyst ny adresse og bankkontonummer senest 8 dage
før fraflytning, kan udlejer ikke fremsende flytteroversigt/afregning af indbetalt depositum.
Fraflytningssyn
Jeg kontakter selv viceværten senest 14 dage 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 kritik af dette. Det vil så udelukkende af viceværten blive afgjort 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 trukket i mit depositum. Overstiger udgifterne det indbetalte depositum, vil
restbeløbet blive opkrævet hos mig.
______________________
Dato

_______________________

________________________

Underskrift (Lejer I)

Underskrift (Lejer II)

Studiebolig Esbjerg
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