Grønvang 15
6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 18 44

Vamdrup Boligselskab

Kontortid: tirsdag 10-13
torsdag 14-17
Mailadresse:
info@vamdrupboligselskab.dk

OPSIGELSESBLANKET
Undertegnede lejer: __________________________________________________

Af lejemålet beliggende: _____________________________________________________
opsiger herved lejemålet med 3 måneders varsel til den ___________________, idet jeg dog erklærer,
at lejemålet vil være fraflyttet, rengjort og klar til syn den _________________________ (SKAL være pr.
1. eller 15. i måneden) og anmoder boligselskabet om, at udleje lejemålet snarest muligt herefter.
Opsigelsesvarslet er gældende fra den dato, opsigelsen modtages hos os.
Da lejligheden skal istandsættes efter fraflytning, erklærer jeg mig indforstået med, at boligselskabet
forbeholder sig 14 dage til istandsættelse og at lejen for dette tidsrum fuldt ud påhviler mig.
De vil modtage brev med synstidspunktet.
Ønsker De at være til stede ved syn af lejligheden?

Ja _____

Samtidig opsiges: Garage nr. ____ Ekstra kælderrum ____

Nej _____
Ledig pr. :____________________

For garager og kælderrum skal disse opsiges med 1 måneds varsel pr. 1. i måneden.

Fremvisning af lejligheden kan aftales på tlf.: __________________eller________________________
Må boligselskabet videregive tlf.nr. til interesserede, som ønsker at se lejligheden: Ja ____ Nej ____
Fremtidig adresse:
Skal oplyses, da kopi af synsrapport, anslåede udgifter, endelig opgørelse og forbrugsregnskaber ellers
ikke vil kunne fremsendes.
Evt. c/o ______________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________
Postnr. _______________________ By ___________________________________________
Reg.nr. + Kontonummer.: __________________________________________________________
Kontonummer og ny adresse bruges til flytteopgørelse, samt forbrugsopgørelser.
Husk at meddele, hvis kontonummer eller ny adresse ændres.
Lejer giver samtidigt fuldmagt til, at Vamdrup Boligselskab må videregive relevante oplysninger til
Brunata og forbrugsleverandører til brug for aflæsning af vand og varme og forbrugsopgørelser.
Afregning vil finde sted, når alle regninger på istandsættelsen m.m. foreligger.
Vamdrup, den ______________
Lejers underskrift ______________________________________________________________
Lejers ægtefælles underskrift: ____________________________________________________

N.B. Skal printes og underskrives. Sendes eller afleveres til Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15,
6580
Vamdrup
tlf. 75 58 18 44

Vamdrup Boligselskab

Info@vamdrupboligselskab.dk
Åbningstid:
Tirsdag kl.10-13
Torsdag kl.14-17

ENGANGSFULDMAGT
til anmeldelse, aflæsning og håndtering af el i forbindelse med indflytning/ fraflytning
og produktvalg.
Denne fuldmagt kan bruges for el leverandøren EWII, hvis du har dem som el leverandør i
dag, eller ønsker at skifte til et el produkt hos dem i forbindelse med flytningen.
Ønsker eller har du et andet elselskab, skal du selv melde flytning til dem.

VI / JEG FLYTTER FRA:
Navn : _________________________________________
Adresse : _______________________________________
Postnr.: ________ By : ___________________________
Tlf. nr. : _________________________________________ Skal udfyldes
Dato for fraflytning/frigørelsesdato : ______________________________
Mail :__________________________________________ Skal udfyldes, hvis dette
haves ( Mail adressen bruges udelukkende til at tilsende kontrakt )

VI / JEG FLYTTER TIL:
Navn : _________________________________________
Adresse : _______________________________________
Tlf. nr. : __________________________________________ Skal udfyldes.
Postnr. : ________ By : ___________________________
Dato for til indflytning : ______________________________
Mail :__________________________________________ Skal udfyldes, hvis dette
haves ( Mail adressen bruges udelukkende til at tilsende kontrakt )

Til- og fraflytning skal meddeles senest 3 dage før flyttedatoen, og tidligst 2 måneder
før flyttedatoen.

VI / JEG ØNSKER FØLGENDE EL AFTALE (sæt kryds):
SKAL UDFYLDES ved indflytning !
o

Jeg ønsker basis produkt
( Basis el produkt, er den type el som de fleste har, og som bare passer sig selv )

o

Jeg ønsker Fastpris el - 1 år
(Med Fastpris kender du din elpris i 12 måneder og får sikkerhed i budgettet).

o

En variabel el aftale

( Med en variabel el aftale, følger du markedet og elprisen ændrer sig hver dag.
Dette kan muligvis være billigere på lang sigt, dog er der ingen garantier for dette)

o

FRIT VALG: Jeg ønsker at få el fra el selskabet : ________________________

(

OBS : Du vil så muligvis modtage 2 regninger, en fra el selskabet på el forbruget, og en fra
net selskabet på net tarif og afgifter )

Undertegnede giver hermed Vamdrup Boligselskab engangsfuldmagt til at meddele flytning
og produktvalg til el leverandøren EWII, og tillader samtidig, at el leverandøren må tage
kontakt til mig, hvis der skulle opstå spørgsmål i forbindelse med flytningen og valg af el
produkt.

Dato : ___________________________

Underskrift : ______________________________________________
( Denne underskrift, er samtidig underskrift på den el kontrakt og salgs-leveringsbetingelser
på det el selskab som er valgt på denne fuldmagt).
OBS : Der er altid 14 dages fortrydelses ret og kontrakten incl. Salgs og
leveringsbetingelserne bliver tilsendt til dig pr. mail eller post.

KVITTERING FOR MODTAGELSE:
Stempel og underskrift af Vamdrup Boligselskab, at de har modtaget denne engangsfuldmagt:

Dato :__________
(Husk at give en kopi til beboeren)

________________________________
Boligselskab / Udlejer

