
Opsigelsesskema

Jf. §11 i lejekontrakten kan lejeren opsige lejemålet med 3 måneders varsel, til den 1. i en måned, 
hvor lejeren skal fraflytte lejemålet senest 10 hele arbejdsdage inden afslutningen af 

opsigelsesperioden mht. istandsættelsen af lejemålet. Lejeren hæfter for lejemålet 
i hele perioden, inklusiv istandsættelsesperioden. Bemærk venligst, at det

 ikke er muligt at opsige lejemålet indenfor bindingsperioden. 

Nøgle til fremvisninger i opsigelsesperioden skal afleveres senest 1 uge efter lejemålet er opsagt. 
Den kan afleveres på ejendomskontoret på ejendommen eller på Balders hovedkontor. Fremvis-

ninger vil blive varslet på sms senest dagen før og foregår i tidsrummet 8-17 i hverdage.

Lejemåls nr.

Parkeringsplads

Navn/Navne på alle personer på lejekontrakten

Adresse der opsiges

*Findes på forsiden i højre side af lejekontrakten

*Evt. parkeringsplads opsiges automatisk

Lejemålet vil være fraflyttet og ryddet den

*Husk at fraregne 10 hele hverdage til istandsættelsesperioden

Med henblik på flytteafregning beder vi dig/ jer oplyse: 

Ny adresse                      Postnr.

Telefon nr.                                                                   Email

Registrerings- og kontonummer

Såfremt vi har registreret dit/jeres CPR-nummer, vil eventuelt tilgodehavende 
blive udbetalt til din/jeres NemKonto.



Afleveres/indsendes til Vesterbrogade 1E, 5 sal., 1620 København V 
eller sendes til kundeservice@balder.dk

Årsag til opsigelse:

Købt bolig

Flytter til anden lejebolig

Flytter sammen med/fra bofælle

Flytter grundet jobskifte i anden del af landet eller udlandet

Flytter internt hos Balder

Har brug for mere/mindre plads

Huslejeniveau

Andet

Lejers underskrift Evt. anden lejers underskrift

Ægtefælle/Samlevers underskrift

Dato         /         20 Dato         /         20 

Dato         /         20 

Har du spørgsmål? 
Venligst kontakt os

Vesterbrogade 1E, 5.sal 

1620 København V 

Kundeservice

kundeservice@balder.dk

88 13 61 51 

man - fre 8:00-12:00 & 13:00-15:00

Udlejning

udlejning@balder.dk

80 10 11 51 

man - fre 8:00-16:00
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