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Danmarksgade 81 Telefon 7592 4844 info@boli.nu 
7000 Fredericia Fax 7592 4836 www.boli.nu 

Opsigelsesskema	

Boliglejemål nr. (se i din lejekontrakt eller sidste huslejeopkrævning, du har modtaget)              _ _ -_ _- _ _ _ _- _ _ _ 

Undertegnede__________________________________________________________________ 

opsiger mit lejemål, beliggende_____________________________________________________ 

med 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned. 

Jeg/vi fraflytter lejemålet den ________________________, hvor lejemålet vil være 
tomt og klar til syn. 

Samtidig opsiges bi-lejemål f.eks. kælder/garage/carport ________________________________ 

med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. 

Ifølge lov om leje af almene boliger m.v. § 88 stk. 1 er der et opsigelsesvarsel på 3 mdr. til den 1. i 
en måned, dog 6 uger for ungdomsboliger fra den 1. i en måned. 
Dette betyder at du hæfter lejen i opsigelsesperioden. Ønsker du at flytte, inden varslet udløber, 
skal du huske at angive datoen for, hvornår du er fraflyttet lejemålet. 

boli.nu kører efter vedligeholdelsesordning A. Det betyder, at du skal fraflytte din bolig 14 dage før 
genudlejning kan finde sted. 

Iflg. lov om leje af almene boliger §93 stk. 1, skal lejeren give adgang for boligsøgende til at se 
boligen. 

Jeg giver hermed samtykke til, at det oplyste telefonnummer må videregives til ansøgere, som 
ønsker boligen fremvist. 
Til fremvisning af boligen oplyst venligst dit telefonnr.___________________________________. 

Samtykket kan til hver en tid tilbagekaldes. 

Med henblik på flytteafregning beder vi dig oplyse: 

Ny adresse____________________________________________________________________ 

Post nr.___________________________By__________________________________________ 

Regnr._________________Kontonr.________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________

Med min underskrift accepterer jeg hermed, at der kommunikeres elektronisk med mig og at det til 



 

boli.nu   
Danmarksgade 81 Telefon 7592 4844 info@boli.nu 
7000 Fredericia Fax 7592 4836 www.boli.nu 
 

enhver tid er mit ansvar, at boli.nu har min gældende e-mailadresse. 
 
 
 
___________________________  _______________________________ 
Lejers underskrift             Ægtefælle/samlevers underskrift 
 
________________________________ 
Dato 
 
Når boli.nu har modtaget dette skema, fremsender vi en bekræftelse på opsigelsen  
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