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Opsigelse og fraflytning af lejemål

Hvis du har opsagt dit lejemål på anden vis til din administrator, er det den oprindelige dato, der er gældende.  
Vi beder dig alligevel udfylde blanketten og returnere den. 

Hvis du har en samboende, som ligeledes er anført på lejekontrakten, er det vigtigt, at du indtaster hans/hendes 
oplysninger, samt I begge underskriver opsigelsen.

JEG/VI OPSIGER HERMED NEDENNÆVNTE LEJEMÅL 
Opsigelsen skal være modtaget hos Futurum senest den 1. inden kontortids ophør kl. 16.00, for at opsigelses- 
varslet kan beregnes fra og med samme dato. 

OPLYSNINGER OM, HVOR DU BOR (LEJEMÅL) 

Lejemålsnr.*

Adresse*

Postnr.* By*

DINE OPLYSNINGER (LEJER 1) OPLYSNINGER, EVT. LEJER 2 PÅ LEJEKONTRAKTEN

Navn*  Navn

Telefon*  Telefon

Email*  Email

Ny adresse*  Ny adresse

Postnr.* By* Postnr. By

Vi ringer til dig for at aftale fremvisning af boligen

*Dette felt er obligatorisk at udfylde

Du finder det øverst på din huslejeopkrævning

*Dette felt er obligatorisk at udfylde
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DIVERSE OPLYSNINGER 
Ønsker du at opsige dit lejemål med et længere varsel end der står i din lejekontrakt, kan du angive datoen her:

Lejemålet vil være fraflyttet og ryddet den

Lejemålet ønskes genudlejet fra den 

        Sæt kryds, hvis lejemålet ønskes forsøgt genudlejet tidligere – fra dato

Jeg ønsker evt. tilbagebetaling indsat på*       Regnr. Kontonr. 

ÅRSAG TIL OPSIGELSE 
Hvad er grunden til, at du opsiger dit lejemål?

UNDERSKRIFT, LEJER 1  UNDERSKRIFT, (EVT) LEJER 2

Dato*  Dato

Underskrift*  Underskrift

SÅDAN SENDER DU DIN OPSIGELSE
Udfyld evt. felterne elektronisk, udskriv dokumentet og underskriv. 
Send den udfyldte blanket på mail til info@futurum.dk

Hvis du har spørgsmål til Futurum angående opsigelsen eller fraflytning, er du velkommen til at ringe til os.

Med venlig hilsen
Futurum ApS

Husk at fraregne 14 dage til istandsættelsesperioden

*Dette felt er obligatorisk at udfylde

*Dette felt er obligatorisk at udfylde
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