
Ejerskabserklæring  

 

Lindholm Søpark 4 www.sundby-hvorupboligselskab.dk Telefontid: Ekspeditionstid: 
9400 Nørresundby e-mail: info@sundbyhvorup.dk Mandag-onsdag kl. 8.00-13.00 Mandag-onsdag kl. 10.00-13.00 
Tlf: 98 17 30 66  Torsdag kl. 8.00-13.00, kl. 15.00-17.00 Torsdag kl. 10.00-13.00, kl. 15.00-17.00 
Fax: 98 19 36 60 CVR: 18 78 81 36 Fredag kl. 8.00-13.00 Fredag kl. 9.30-12.30 

Overdragelse af løsøre i forbindelse med overtagelse af lejemål nr. : ____________________  

Lejemålets adresse: ___________________________________________________________ 

Indflytningsdato/år: _________________  

 
Fraflytter og indflytter erklærer hermed, at det er aftalt, at fraflytter pr. dags dato har solgt/ overdraget 
følgende løsøre til indflytter, som dermed kan blive stående i lejemålet ved overtagelse af lejemålet: 
Fraflytter skal skrive til udlejningen på info@sundbyhvorup.dk, at Sundby-Hvorup Boligselskab  gerne må 
udlevere navn, mail og tlf. nr. på fraflytter til indflytter.  
 
Løsøre, der overdrages til indflytter  

Nærmere beskrivelse (fabrikat og eventuelt system nr.) 

Vaskemaskine  

Opvaskemaskine   

Tørretumbler   

Køleskab   

Fryser   

Øvrigt inventar  

 
Fraflytter og indflytter accepterer med denne aftale, at: 

1. Det beskrevne løsøre IKKE er en del af lejemålet, og at al vedligeholdelse af de beskrevne hvidevarer er 
afdelingen uvedkommende. Det beskrevne løsøre i denne aftale er alene indflytters ansvar - herunder 
vedligeholdelse og eventuel udskiftning. 

2. En forudsætning for overdragelsen af løsøre er, at fraflytningssyn kan foretages efter lovens forskrifter. 
Det vil sige at synsmedarbejderen uhindret skal kunne foretage fraflytningssyn - herunder af 
flisebelægninger bag løsøre, vægge og gulve m.v.  

3. Fraflytter og indflytter aftaler selv de nærmere forhold vedrørende økonomi ved overdragelsen.  
4. Eventuel bortskaffelse af løsøre, som IKKE er omfattet af denne aftale, er alene fraflytters ansvar.  
5. Såfremt at indflytter alligevel ikke flytter ind, har boligselskabet ret til at fjerne løsøre uden varsel og for 

fraflytters regning! 

 
En kopi af denne aftale samt fotos af det overdragede løsøre arkiveres af synsmedarbejderen under 
lejemålet.  
 
Mail denne erklæring til info@sundbyhvorup.dk. Har du spørgsmål?  
Kontakt Administrationen på Tlf. 9817 3066 
 
 
Dato/år/underskrift – fraflytter:  _________________________________________Dato _________ 

Dato/år/underskrift – indflytter: _________________________________________Dato _________   

 

mailto:info@sundbyhvorup.dk

