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Helårsbeboelse for lejeren og dennes husstand.
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Indbygningsovn

Induktionsplade

Der er aftalt særlige vilkår for husdyrstilladelsen i § 11, samt husordenen.

Lejemålet er beliggende i en nyopført ejendom, der er meget tæt. Det er vigtigt at sikre et godt
indeklima ved at holde lejemålet opvarmet til min. 18 grader og udlufte med gennemtræk jævnligt.

Elforbrugende installationer o.lign. må ikke tilsluttes den fælles elforsyning.

Lejer er forpligtet til at give udlejer og udlejers entreprenør adgang til lejemålet i
forbindelse med 1-års og 5-års gennemgangen af ejendommen med henblik på, at udlejer kan gøre
et
eventuelt mangelansvar gældende overfor entreprenøren. Lejer sørger i øvrigt for uden ugrundet
ophold at give udlejer meddelelse, såfremt lejer konstaterer mangler ved lejemålet, herunder
således at udlejer kan gøre mangelkravet gældende overfor udlejers entreprenør.
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Lejemålet er beliggende i en ejendom og i et område, som endnu ikke er færdigbygget. Lejer må
derfor tåle gener fra de resterende byggearbejder, færdigetablering af ejendommens udenoms
arealer, samt omkringliggende vejanlæg og byggepladser mv. Lejer kan i den forbindelse ikke
gøre krav mod udlejer. Lejer skal tåle, at mangeludbedring i lejemålet kan forekomme
umiddelbart efter indflytning.

Lejemålet er beliggende i en ejendom, der er taget i brug efter 31. december 1991, og er derfor
omfattet af lejelovens § 54, stk. 1, nr. 1.
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oktober oktober
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Denne lejekontrakt er betinget af, at de i § 1 anførte personer i hele lejeperioden bor i
lejligheden, samt er tilmeldt folkeregisteret på lejlighedens adresse. Lejemålet må ikke benyttes
til kollektiv/bofælleskab. Der må ikke bo flere voksne personer i lejligheden end der er
beboelsesrum.

Lejer erklærer ved sin underskrift at have besigtiget lejemålet samt plantegninger og at have
mødtes med udlejer/udlejers repræsentant forud for underskrivelsen af lejekontrakten. Lejer er
indforstået med, at der kan ske ændring i fællesfaciliteter og fællesforsyning. Udlejer er til
enhver tid berettiget til at inddrage de(t) tildelte loft/kælder/pulterrum mod at anvise lejer et
andet.

Det er ikke tilladt at korttidsudleje via Airbnb eller lignende.

Ad. § 2: Lejemålets begyndelse og ophør:
Er den indflytnings- eller fraflytningsdag, som er aftalt, en søn-/helligdag eller dagen før en
søn-/helligdag, udskydes ind- eller fraflytningsdagen til den næste hverdag, der ikke er dagen
før en søn-/helligdag.

Lejligheden skal fraflyttes senest 10 arbejdsdage før lejemålets ophør, således at lejligheden
kan sættes i stand. Lejer betaler leje i istandsættelsesperioden.
Parterne har aftalt at lejemålet er uopsigeligt i de første 9 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.

Ad. § 3: Betaling af leje mv.:
Lejer forpligter sig til at tilmelde sig betalingsservice ved betaling af sin første husleje.

Forud for reguleringen efter nettoprisindekset gælder lejelovgivningens regler om lejeregulering
på grund af ændringer i skatter og afgifter jf. lejelovens §§ 46-48. Der sker ingen regulering,
hvis ejendommens skatter og afgifter falder.

Ad. § 5: Varme, vand og el:
Lejer må tåle forbigående forstyrrelser i varme og varmtvandsforsyningen, samt udlejers
afbrydelser heraf i det omfang det er nødvendigt af hensyn til eftersyn af anlægget m.v. Såfremt
lejer fraflytter lejligheden i varme-/ vandregnskabsperioden, er lejer pligtig til at betale for
aflæsning af varme og vand. Ved fraflytning vil der blive tilbageholdt et rimeligt beløb af
depositum til dækning af evt. efterbetalingskrav ved varme-/vandregnskabsårets afslutning.

Lejer giver ved underskrift af nærværende lejekontrakt udlejer fuldmagt til at tilmelde lejer som
aftager hos en elforsyningsvirksomhed.

Ad. § 7: Lejemålets stand ved ind- og udflytning:
Lejemålet er ved overtagelse helt nybygget, og fremtræder således nymalet og uden fejl og
mangler af nogen art.

Ad. § 8: Vedligeholdelse i lejeperioden:
Lejer skal afholde udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve.
Vedligeholdelses skal ske så ofte, at lejemålet til enhver tid er i god velvedligeholdt stand.
Maling omfatter udover maling af vægge og lofter også maling af træværk i lejligheden, herunder
døre og karme, gerigter, paneler og entredør på den indvendige side og indvendige
vinduesrammer til rammernes kant og fals. Ved fraflytning udarbejder udlejer en
fraflytningsrapport.

Lejligheden må kun males i de af udlejer godkendte farvekoder, som fremgår af beboermappen.

Træværk må ikke afsyres, og må ikke henstå ubehandlet.

Der må ikke bores huller i flise-/vinylbeklædning uden udlejers skriftlige tilladelse.

Lejer er gjort opmærksom på, at rygning, brug af stearinlys og lignende medfører oftere og mere
omfattende påkrævet vedligeholdelse af lejemålet.



Såfremt der i lejligheden ved indflytningen findes hårde hvidevarer, tæpper eller andet løsøre,
der ikke er nævnt i lejekontrakten, tilhører de ikke udlejer, og udlejer hæfter ikke for
reparation eller udskiftning af disse.

Lejer skal i lejeperioden vedligeholde og renholde den til lejemålet hørende altan/terrasse, så den
til enhver tid fremstår pæn og velholdt. Eventuelle afløbsinstallationer skal renses så ofte dette er
påkrævet.

Ad. § 10: Beboerrepræsentation, husdyr og husorden:
Der må ikke ryges på fællesarealerne eller i nærheden af døre og vinduer. Rydning må under alle
omstændigheder ikke være til gene for naboer eller andre brugere af ejendommen. Rygning
giver lugtgener for naboer og kan være svært helt at fjerne sporene af. Flere og flere personer
lider af allergi overfor røg, hvorfor det vil være meget bekosteligt helt at fjerne de allergene
stoffer, der efterlades af rygning. Forbuddet omfatter også elektroniske cigaretter, vandpiber
m.m.

Såfremt udlejer har givet dispensation til husdyrhold, skal dette ske ved skriftligt tilladelse
hosudlejer med angivelse af art, race, alder, markering m.v. Lejeren er i enhver henseende
ansvarlig for, at husdyret ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere og at husorden i forhold
til besørgelse følges. Tilladelsen kan inddrages, såfremt lejer ikke imødekommer udlejers påbud,
der vedrører gener som følge af husdyrholdet.

Lejer forpligter sig ved sin underskrift, at oplyse sit CPR-nr. og sin e-mail adresse til
udlejer, og at orientere udlejer om ændringer. Lejer skal sende e-post til ØENS
Ejendomsadministration A/S på mailen: lejer@oadv.dk.
















