OPSIGELSE af LEJEMÅLET

OPSIGELSE
Jeg(vi) opsiger hermed mit(vort) lejemål beliggende:
(indsæt adresse og sal):
med 3 måneders varsel, beregnet fra den 1. (i næste måned).
ØNSKE OM HURTIGERE UDLEJNING:
Hvis muligt ønsker jeg(vi) at lejemålet søges udlejet allerede fra den:

(indsat dato):

FLYTTESYN:
FLYTTESYN afholdes senest 14 dage før lejligheden overtages af ny lejer (se pkt. 5.1. i § 11).
Jeg(vi) ønsker flyttesyn afholdt den:
(indsæt dato): _______dag den /
20
(indsæt klokkeslæt): Klokken:
og har, som aftalt i lejekontrakten, inden dette tidspunkt tømt lejemålet.
Lejemålet (og evt. pulterrum) - herunder badeværelse, køkken og hårde hvidevarer er forinden omhyggeligt rengjorte og klar til aflevering.
(se venligst lejekontrakten)
FREMVISNING af LEJEMÅLET til NYE LEJERE:
Det har vist sig at være vanskeligt at koordinere tider for fremvisning til nye lejere, hvorfor du/I bedes afkrydse skema – gerne flere krydser:
Udlejer/administrator må selv gå ind i tidsrummet kl. 10.00 – kl. 20.00:
Udlejer/administrator må selv gå ind med 4 timers varsel på SMS eller Mail:
Udlejer må uden varsel fremvise hver onsdag og søndag mellem kl. 16.30 – kl. 19.30:
Udlejer/administrator må selv gå ind i tidsrummet:
Udlejer må fremvise på følgende tidspunkter:
Telefon mobil (indsæt):
Telefon arbejde (indsæt):
Telefon lejemål (indsæt):
E-mail
(indsæt):

JA (sæt kryds)
JA (sæt kryds)
JA (sæt kryds)
JA (sæt kryds)

NEJ(sæt kryds)
NEJ(sæt kryds)
NEJ(sæt kryds)
NEJ(sæt kryds)

Telefon mobil (indsæt):
Telefon arbejde (indsæt):
Telefon lejemål (indsæt):
E-mail
(indsæt):

NY ADRESSE:
Min(vor) nye adresse er:
(indsæt ny adresse):
FLYTNING af ADRESSE:
Jeg(vi) husker selv at meddele flytning til folkeregisteret på Silkeborg Kommune på telefon (89) 20 80 00.
VARME- & ELAFLÆSNING:
Udlejer/administrator sørger for at rekvirere varme- og elaflæsning.
KONTONUMMER:
(indsæt kontonummer til afregning af depositum):
Lejer(e)
Dato:

____________________________________
/

____________________________________

20

Underskrift(er)

……………..…….....................................

………………………....................................

Skal være udlejer/administrator i hænde INDEN den 1. i måneden med underskrift fra alle lejere på kontrakten

