GODT AT VIDE SOM LEJER OG UDLEJER

5 hurtige
tips
om boligleje

Er det bedst at udleje
møbleret eller umøbleret?

1.

Dette afhænger af lejeperioden.
Ved lejeperioder på under et år,
foretrækker mange lejere at leje
boligen møbleret. Omvendt, hvis
lejeperioden er mere end 1 år, vil
lejere oftest have møblerne med
selv og sætte deres eget præg på
boligen. Det handler om behov. Og
såfremt I har behov for at lade
møblerne stå, bestræber vi os på at
udleje boligen møbleret.

Hvad sker der, hvis din lejer
pådrager skade på din bolig?

2.

Der lægges altid et depositum på
3 måneders leje, men for at være
sikker på, at eventuelle skader
dækkes ind herunder, er det
vigtigt, at der udføres en ind- og
udflytningsrapport, så ingen skader
overses og dermed ikke dækkes.
Læs eller bestil din ind- og
udflytningsrapport her.

Hvor lang tid går der med at
finde en lejer?

3.

Vores gennemsnitlige liggetid er blot
30 dage (tal fra 2021).
Vi finder og fremlægger den rette
profil til din bolig – herefter er det
dig som udlejer, der vælger lejeren.
For at processen kan foregå enkelt,
at det vigtigt, at begge parter
udviser fleksibilitet – her står vi for
formidlingen.

Hvad sker der, hvis lejer
opsiger før tid?

4.

Lejer er som udgangspunkt bundet af
lejemålet i et år. Altså kan lejer ikke
opsige lejemålet med 3 måneders
varsel før de første 9 måneder.
Herefter kan lejer godt opsige
lejemålet med 3 måneders varsel.

Hvordan skal boligen tage sig
ud ved udflytning?

5.

Boligen skal afleveres i samme stand,
som da lejeren modtog boligen.
Dette skrives ind i lejekontrakten.
En lejekontrakt er vigtig, da den
giver begge parter dokumentation
på, at alt går korrekt til, samt hvad
man gør i tilfælde af
uoverensstemmelser.
Få hjælp til udførelse af din
lejekontrakt her.

