Sendes til
info@kollegiekontoret.dk

Opsigelse af bolig på Kollegiekontorets afdelinger + Chr. X (se liste over
afdelinger på næste side)
- hvis du er flyttet ind efter d. 1. juni 2019 (jf. din lejekontrakt)
Navn:
CPR-nr.*.:
*Når du vælger at oplyse dit CPR-nr., giver du Kollegiekontoret tilladelse til at sætte penge ind på din NemKonto efter afregning af depositum eller
indskud + evt. søge din nye adresse hos Folkeregisteret i tilfælde af mellemværende. Dit depositum/indskud afregnes ca. 2-3 uger efter lejemålets
ophør. Hvis du vælger ikke at indtaste dit CPR-nr., skal du kontakte os for at finde en anden løsning. Du kan altid trække samtykket til behandling af
dit CPR-nr. tilbage.

Opsiger hermed følgende bolig:
Adresse: (adressen står på lejekontrakten)

Til genudlejning den:
(Se datoer for rettidig opsigelse på bagsiden og vær opmærksom på, at udflytningen skal ske 7 hverdage før den ønskede genudlejningsdato.

Din nye adresse
Ny adresse er gældende fra:

(dato)

Evt. c/o:
Adresse:
Postnr.:
By:
E-mail:
Fremvisning af bolig
Iht. lov om leje af almene boliger § 93 stk. 1 eller lov om leje § 97, stk. 1 har du pligt til at fremvise din bolig til
dem, der får den tilbudt. Noter her, hvilket telefonnummer, de skal kontakte: _________________________
Aarhus, den

Underskrift
Beboer 1

Underskrift
evt. beboer 2

Opsigelsesfrister findes på bagsiden

Regler for opsigelse af bolig for afdelingerne + Chr. X’s Kollegiet (alle kollegier undtaget de selvejende)
NB Hvis du er flyttet ind før d. 1.6.2019 (jf. din lejekontrakt) skal du bruge en anden opsigelsesblanket.
Du har 3 måneders opsigelse og kan opsige til d. 1. i en måned, jf. lejekontrakten. Der kan forsøges tidlig genudlejning
med mindst 4 ugers varsel til d. 1. eller 15. i en måned. (dog ikke på Chr. X’s Kollegium – her er det kun til den 1.)
OBS: Fraflytningen skal ske senest 7 hverdage/arbejdsdage før den rettidige opsigelsesdato eller ønskede
genudlejningsdag. Se fraflytningsdatoen i skemaet nedenfor

Kollegiekontorets afdelinger (hvis du ikke kan finde dit
kollegium, på nedenstående liste, skal du bruge
opsigelsesblanketten for de selvejende)
Christiansbjerg Kollegiet
Christianshøj Kollegiet
Chr. X’s Kollegiet
Damager Kollegiet
Dania Kollegiet
Fredensgade Kollegiet
Grenåvej Kollegiet
Grundtvigs Hus Kollegiet
Grønnegade Kollegiet
Kirsebærhaven
Kløvergården
Ladegårdskollegiet
Mejlgade Kollegiet
Mindegade Kollegiet
Munkegade Kollegiet
Nørre Allé Kollegiet
Nørreport Kollegiet
Rosensgade Kollegiet
Skejbygård Kollegiet
Skejbyparken
Skelager Kollegiet
Steen Billes Torv Kollegiet
Stenaldervej Kollegiet
Svane Kollegiet
Vejlby Kollegiet
Vestergade Kollegiet
Åbykollegiet
Åpark Kollegiet

Ønsket
genudlejning

Fraflytning senest
kl. 9.00 den

15.03.2020
01.04.2020
15.04.2020
01.05.2020
15.05.2020
01.06.2020
15.06.2020
01.07.2020
15.07.2020
01.08.2020
15.08.2020
01.09.2020
15.09.2020
01.10.2020
15.10.2020
01.11.2020
15.11.2020
01.12.2020
15.12.2020
01.01.2021
15.01.2021
01.02.2021
15.02.2021
01.03.2021

05.03.2020
23.03.2020
01.04.2020
22.04.2020
05.05.2020
20.05.2020
04.06.2020
22.06.2020
06.07.2020
23.07.2020
06.08.2020
21.08.2020
04.09.2020
22.09.2020
06.10.2020
22.10.2020
05.11.2020
20.11.2020
04.12.2020
18.12.2020
06.01.2021
21.01.2021
04.02.2021
18.02.2021

