Opsigelse af ungdomsbolig, værelse
eller supplementsrum
Lejernummer
Navn (fornavn og efternavn)
Adresse (du flytter fra)
Postnr. og by
email

Opsigelsedato
Fraflytningsdato (aflevering af alle nøgler)
Fraflytningstype

Intern
Intern i samme afd.

Ekstern
Andet ________________________________

Telefon eller mobil nr.
(Oplyses til boligsøgende)

Tidsrum for fremvisning af boligen
(læs venligst ’Generelt om opsigelsen)

Ny adresse
Postnr. og by (evt. land)
Cpr-nr.
(læs venligst ’Generelt om opsigelsen’)

Generelt om opsigelsen
I henhold til Lov om leje § 97 skal lejeren, mindst hver anden hverdag og i mindst 2 timer give ny lejer adgang til at se lejemålet.
Af hensyn til genudlejningen er det vigtigt, at du oplyser telefon og tidsrum for fremvisning. Oplysningerne er bindende, idet de vil
blive påført tilbudsbreve, som sendes til ansøgere på fsbs venteliste.
Når du underskriver opsigelsen af dit lejemål, skal du vide, at du samtidig accepterer, at vi registrerer, opbevarer og bruger dit
cpr-nummer. Vi bruger det til at identificere dig som lejer i vores system og til elektroniske ind- og udbetalinger via Nem-konto
eller Betalingsservice.
Opsigelsen, ifølge Lov om leje af almene boliger, først er gyldig, når en ægtefælle eller samlever har givet sit skriftlige samtykke
til opsigelse af et fælles lejemål.
Det lovlige opsigelsesvarsel er 6 uger til fraflytningen den 1. i en måned.
Opsiger du din bolig med kortere varsel end det der står i din kontrakt, vil vi forsøge at udleje din bolig så hurtigt som mu ligt. Vi
kan imidlertid ikke love, at dette kan lade sig gøre, og såfremt det ikke er muligt, hæfter du for huslejen indtil genudlejningen har
fundet sted, eller til opsigelsesvarslets udløb. Fraflytningsdatoen er bindende, når først den er angivet til fsb og boligen skal være
ryddet og tømt denne dato.

Lejers underskrift, cpr.nr. og dato
Evt. ægtefælle/samlevers underskrift,
cpr.nr. og dato
Modtaget af (initialer) og dato
fsb  Rådhuspladsen 59  1550 København V  telefon 33 13 21 44  telefax 33 13 57 95
åbningstider  mandag-torsdag 10-15 og fredag 10-14  email kundeservice@fsb.dk  www.fsb.dk

