
OPSIGELSE AF BOLIG

OPLYSNINGER OM BOLIGEN
Gade, husnr. og etage Postnr. og by

 
Dato, hvor boligen er tømt og rengjort (SKAL oplyses) Lejemålsnummer

Samtidig opsiges eventuelle bi-lejemål - garage/carport/skur etc.

c Skur Lejemålsnummer  

c Garage/Carport Lejemålsnummer  

OPLYSNINGER OM FRAFLYTTER / KONTAKTOPLYSNINGER V/DØDSBO
Navn  

Mail Mobil/telefon

Ny adresse Nyt postnr. og by

Boligselskabet må registrere og benytte mit CPR-nr. til identifikation og elektroniske ind- og udbeta- c Ja

linger f.eks. tilbagebetaling af indskud til min Nem konto eller angivet konto, jf. gældende dansk lov. c Nej

Boligselskabet må kommunikere elektronisk med mig, herunder sende synsrapporten og andre dokumen-c Ja

ter til min mail, jf. gældende dansk lov. c Nej

OPLYSNINGER OM SAMLEVER

Hvis du er gift eller I har boet sammen i mindst 2 år, skal din samlever skrive sine oplysninger her og underskrive opsigelsen

Navn  

Boligselskabet må registrere og benytte mit CPR-nr. til identifikation og elektroniske ind- og udbeta- c Ja

linger f.eks. tilbagebetaling af indskud til min Nem konto eller angivet konto, jf. gældende dansk lov. c Nej

Boligselskabet må kommunikere elektronisk med mig, herunder sende synsrapporten og andre dokumen-c Ja

ter til min mail, jf. gældende dansk lov. c Nej

c Pårørende/anden myndighed opsiger boligen pga. dødsfald

UDBETALING AF TILGODEHAVENDE
Vi overfører evt. tilgodehavende til din Nem-konto. 

Ved dødsfald bedes du oplyse: Reg. nr. ________________ Kontonr. :____________________ Bankens navn:____________________

FREMVISNING
Du har pligt til at vise boligen frem til boligsøgende, der får den tilbudt. Hvordan kan de træffe dig?

Telefonnummer vi må oplyse Hvilket tidsrum træffes du bedst?

UNDERSKRIFTER

Lejers eller pårørendes underskrift Samlevers underskrift

Dato Dato

Iflg. Lov om leje af almene boliger §88 stk. 1 er der 3 måneders opsigelse på almene boliger, 1 måneds opsigelse for ældreboliger og 6 ugers

opsigelse på ungdomsboliger til den 1. i en måned. Det betyder, at du hæfter for lejen i opsigelsesperioden.

Boligen skal være tømt og klar til syn senest 14 dage før genudlejningsdatoen. Fraflytter hæfter for lejen i istandsættelsesperioden.

Aflæsning af målere til el, vand og varme vil blive foretaget af ejendomsfunktionæren ved genudlejning. Fraflytter hæfter for husleje og forbrug

i istandsættelsesperioden og indtil genudlejning har fundet sted - dog maksimalt i opsigelsesperioden.

Betaler du el direkte til et el-selskab, skal du ikke selv afmelde el, når du fraflytter boligen - boligselskabet sørger for at afmelde el og tilmelde

ny lejer.

Fraflytter du før opsigelsesperiodens udløb, vil vi forsøge at genudleje boligen før.

Bemærk: Opsigelsen gælder først, når Nykøbing F. Boligselskab har modtaget den underskrevne blanket retur. En bolig kan kun opsiges med

accept fra evt. ægtefælle/samlever. Dette gælder også selvom ægtefællen/samleveren ikke står på lejekontrakten, hvis man har været

samboende i mere end 2 år.


