
 

 

 

 

Vejledning til udfyldelse af opsigelsesblanketten 

 

Navn: Her skriver du dit eget navn. 

Adresse: Her skriver du din adresse på kollegiet. 

Mobilnummer: Her skriver du dit eget mobilnummer. 

E-mail: Her skriver du din egen e-mailadresse. 

Lejemålsnummer: Her skriver du det lejemålsnummer, der står på din lejekontrakt.               

Eksempelvis 01 01 0710 12 (Børglumnummer) eller 03 03 0131 10 (Egmontnummer) 

Lejemålet opsiges/frigøres pr.: Her skriver du den dato du ønsker lejemålet skal ophøre. Dette 

kan tidligst være 6 uger fra dags dato. 

Lejemålet fraflyttes: Her skriver du hvornår du vil være fraflyttet. Denne dato kan ligge imellem 

dags dato og ovennævnte dato hvor lejelmålet opsiges pr. Fraflytningsdatoen kan være den 

samme som den dato lejemålet opsiges pr. Hvis disse datoer er sammenfaldende, skal du være 

ude senest kl. 08.00 den pågældende dag. 

Ønsker du at deltage ved syn: Her skal du markere i feltet. Ønsker du at være tilstede ved syn, 

skal du samtidig med din opsigelse, sende en mail til service@boerglumkollegiet.dk hvor du beder 

om at aftale en dato og tidspunkt for synet. Synet kan først finde sted, når du har afleveret nøg-

len. Jf. lejeloven har du krav på at deltage i syn, men da vi er meget large i forhold til at tilbage-

holde beløb i fraflytteres depositum, anbefaler vi, at du ikke deltager i syn. 

Lejemålet ønskes genudlejet hurtigst muligt og tidligere end frigørelsesdatoen: Hvis du 

flytter tidligere end den dato lejemålet opsiges pr., kan du bede herom i en særskilt mail til konto-

ret@boerglumkollegiet.dk hvor der aftales nærmere. Kollegiet har en tidsfrist i forhold til kolle-

giekontoret på fire uger, hvorfor du kun kan ønske genudlejning 14 dage tidligere end opsigelses-

datoen. Såfremt du ønsker tidligere genudlejning, så skal du være fraflyttet fra den ønskede 

tidligere dato. 

Gade: Her skriver du gadenavnet på det sted du flytter til. 

Nr.: Her skriver du nummeret på den gade du flytter til. 

Postnummer: Her skriver du postnummeret på din nye adresse. 

By: Her skriver du navnet på den by du flytter til. 

Adm.: Børglumvej 2, 8240 Risskov 
Telefon: 86 21 55 52      
CVR nr.: 46 97 3119 
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Land: Her skriver du landet du flytter til. 

Bankkonto vedrørende flytteopgørelse: Her skal du være opmærksom på at skrive korrekt re-

gistreringsnummer, kontonummer, IBAN og SWIFT. Det er oplysninger vi skal bruge til over-

førsel af depositum. IBAN og SWIFT er kun nødvendigt hvis der er tale om en udenlandsk bank. 

Dato og underskrift: Her skal du skrive dags dato og huske at underskrive. Det betyder, at du 

skal printe blanketten og herefter underskrive. Når du har gjort dette, kan du enten aflevere den 

underskrevne blanket på kontoret eller scanne den og sende pr. mail. 

Jeg flytter fordi: Her markerer du i et af felterne. 

På selve fraflytningsdagen, kan nøglen afleveres i brevsprækken i kontorets dør på Børglum Kol-

legiet (gælder beboere på Børglum. På Egmont Studentergård kan nøglen afleveres i postkassen 

på væggen ved kontoret på Egmont Studentergård. 

 

 
Preben Tolstrup 

Administrator 


