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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 ne-

denstående løsøre til indflytter. 

Hårde hvidevarer kan blive stående, men der skal være rengjort bagved. Gardiner, persienner samt lamper 

skal afmonteres og opbevares i et skab. Andre løsøre skal fjernes fra boligen. 

Løsøre, der overdrages til indflytter: 

Nærmere beskrivelse (fx fabrikat) 

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 gulve, vægge og flisebelægninger bag løsøre mv. 

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 eventuelle fotos af det overdragne løsøre journaliseres af synsmedarbejderen 

under lejemålet. 

Denne erklæring skal mailes til info@sundbyhvorup.dk senest 3 dage inden fraflytningssyn. 

Er der spørgsmål – så kontakt administrationen på 98173066 eller mail info@sundbyhvorup.dk 

 

Dato og underskrift fraflytter:   

Dato og underskrift indflytter:   
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