
OBS: Alle felter med stjerne * skal udfyldes 
         ellers godkendes opsigelsen ikke 

 

Generelle oplysninger for beboere der fraflytter lejemål: http://www.aab.dk/opsigelse 
Send opsigelsen til Boligforeningen AAB, Svend Aukens Plads 9, 2300 København S. Att.: Kundeservice 

Email: teamudlejning@aab.dk 
 
 

 
 

Opsigelse af bolig 

Navn *________________________________  
 
Adresse *________________________________ 
 
Bolignr.  ________________________________ (se evt. på lejekontrakten) 
 
 
Jeg opsiger mit lejemål med 3 måneders kontraktmæssig varsel til den 1. eller den 15. i en måned, som gælder 
fra det tidspunkt hvor Boligforeningen AAB modtager opsigelsen. 
Af hensyn til istandsættelse af boligen, gør vi opmærksom på, at du senest 14 dage før frigørelsesdatoen, skal 
have tømt og fraflyttet din bolig. (OBS! Hvis du ikke fraflytter boligen senest denne dato, kan det medføre et 
erstatningskrav.) 
 
Hvis du fraflytter boligen før frigørelsesdatoen, kan du aflevere nøglerne til boligen på dit lokale afdelingskontor, 
og så vil vi bestræbe os på at genudleje boligen hurtigere. 
 
 
Fremvisning af boligen 
Du har pligt til at fremvise din bolig jf. Lov om leje af almene boliger § 93. 
 
Du bedes derfor oplyse, hvilke(n) ugedage du ønsker at fremvise din bolig, mellem kl. 18-19: 
 
Mandag □  Tirsdag □   Onsdag □  Torsdag □  Fredag □  Lørdag □   Søndag □  

Bemærk: Sammen med bekræftelsen af denne opsigelse vil vi også varsle endelig dato for fremvisning. 

 
Fremtidige kontaktoplysninger 
Til brug for fremtidig afregning beder vi dig oplyse: 
 
Ny adresse           ___________________________               Bank   ___________________________ 
 
           ___________________________         Reg. nr.   ___________________________ 
 
Post nr. og By           ___________________________               Konto nr.   ___________________________ 
 
E-mailadresse           ___________________________               Tlf.   ___________________________ 
 

□ SÆT KRYDS, hvis du ønsker sagsbehandling til din e-mailadresse  
 
Det bemærkes, at opsigelsen - for at være gyldig - tillige skal underskrives af evt. 
ægtefælle/samlever, jf. Lov om leje af almene boliger § 84. 
 
 
Lejers underskrift      *____________________  Evt. Bobehandler  :________________________  
 
 
Ægtefælle/samlever  *____________________  Dato        *________________________ 
 
Jeg ønsker Boliggarantibevis (kr. 900,00 + 3 års ajourføringsgebyr): 
Fritidsbolig (Gælder kun pensionister) □         Nyt parforhold  □ 
 
 
Du kan forvente at modtage en bekræftelse fra os indenfor ca. 4 hverdage efter modtagelsen.

 
Hvorfor flytter du?  Sæt X - oplysningerne bliver kun benyttet til statistiske formål.  
Ny bolig i afdelingen □, Anden bolig i AAB □, Ejerbolig □, Anden lejebolig □, Andelsbolig □, Plejehjem/beskyttet bolig □, 

Dødsfald □, Andet □ 
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