OBS: Alle felter med stjerne * skal udfyldes, ellers godkendes opsigelsen ikke.

Opsigelse af bolig
Navn

*________________________________

Adresse

*________________________________

Bolignr.

________________________________ (fx 1-25-5-10 - se evt. på lejekontrakten)

E-mail
*________________________________
(Mailadressen bliver brugt i vores sagsbehandling)
Jeg opsiger mit lejemål med tre måneders kontraktmæssig varsel til den 1. eller den 15. i en måned, som
gælder fra det tidspunkt hvor Boligforeningen AAB modtager opsigelsen.
Af hensyn til istandsættelse af boligen, gør vi opmærksom på, at du skal have tømt og fraflyttet din bolig senest
en halv måned før frigørelsesdatoen, det vil sige d. 14. eller den sidste dag i måneden. (OBS! Hvis du ikke
fraflytter boligen senest denne dato, kan det medføre et erstatningskrav.)
Hvis du fraflytter boligen før frigørelsesdatoen, kan du aflevere nøglerne til boligen på dit lokale afdelingskontor,
og så vil vi bestræbe os på at genudleje boligen hurtigere.
Fremvisning af boligen
Du har pligt til at fremvise din bolig jf. lov om leje af almene boliger § 93.
Du bedes derfor oplyse, hvilke(n) ugedage, du ønsker at fremvise din bolig, mellem kl. 18-19:
Mandag □

Tirsdag □

Onsdag

□

Torsdag

□

Fredag

□

Lørdag

□

Søndag

□

Bemærk: Sammen med bekræftelsen af denne opsigelse vil vi også varsle endelig dato for fremvisning.

Fremtidige kontaktoplysninger
Til brug for fremtidig afregning beder vi dig oplyse:
Ny adresse

Postnr. og By

___________________________

Bank

___________________________

___________________________

Reg. nr.

___________________________

___________________________

Konto nr. ___________________________

Til fremvisning af boligen bedes du oplyse dit telefonnummer * ___________________. Ved at oplyse dit
telefonnummer, giver du samtidig samtykke til, at vi videregiver nummeret til boligsøgende, som kan kontakte
dig for en aftale om en fremvisning.
Det bemærkes, at opsigelsen - for at være gyldig - tillige skal underskrives af evt.
ægtefælle/samlever, jf. lov om leje af almene boliger § 84.
Lejers underskrift

*____________________ Ægtefælle/samlevers navn *__________________________

Ægtefælle/samlevers E-mailadresse *_____________________________________

Dato *____________

Jeg ønsker Boliggarantibevis (kr. 950,00 + tre års ajourføringsgebyr):
Fritidsbolig (Gælder kun pensionister) □
Nyt parforhold □
Du kan forvente at modtage en bekræftelse fra os indenfor ca. fire hverdage efter modtagelsen.

Hvorfor flytter du? Sæt X - oplysningerne bliver kun benyttet til statistiske formål.
Ny bolig i afdelingen □, Anden bolig i AAB □, Ejerbolig □, Anden lejebolig □, Andelsbolig □, Plejehjem/beskyttet bolig □,
Dødsfald □, Andet □
Det videre forløb efter modtagelse af din underskrevne opsigelse:
1. Din opsigelse vil blive behandlet og bekræftet inden for fire hverdage.
2. Boligen bliver sendt i tilbud – (typisk et par dage efter vi har behandlet din opsigelse.)
3. Du skal fremvise din bolig for interesserede ansøgere.
4. Boligen bliver tildelt til en ny lejer.
5. Du skal fraflytte boligen senest 14 dage før din reelle løsningsdato, så der kan afholdes fraflytningssyn og foretages istandsættelse.
Du vil få nærmere besked om synsdato samt gode råd ved fraflytning fra vores fraflytningsafdeling.
Vi håber, at du har været tilfreds med din bolig hos AAB.

