
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nyttig information til vores 
lejere ved indflytning 

Vi er et privatejet firma som 

leverer professionel 

ejendomsudlejning. 

Vi lægger stor vægt på at yde 

en god service til den enkelte 

lejer, og satser rigtig mange 

resurser på lejemål, som folk kan 

sige op med få måneders varsel.  

Til gengæld forventer vi af vores 

lejere, at de er fornuftige og 

samarbejdsvillige mennesker, 

hvor en aftale er en aftale. 

Forholdet mellem en lejer og en 

udlejer er et gensidigt 

samarbejde, og vi lægger stor 

vægt på et godt forhold til vores 

lejere.  

Opstår der i lejeforløbet ting som 

virker utilfredsstillende, er det 

bare at ringe til os. Vi sidder klar 

ved telefonen hver dag, klar til at 

hjælpe dig. 

 
 

Vores filosofi Indflytning 

 

KONTAKTOPLYSNINGER 

 

 

Vicevært: 

vicevaert1@juulejendomme.dk 

 

 

Kontoret: 

Adelgade 87, 2. 

8660 Skanderborg 

tlf.: 87 30 17 61 

mail: adm@juulejendomme.dk 

Telefontid: man-fre. 09.00 – 12.00  

 

 

 

Se yderligere oplysninger om 

netop den ejendom du bor i 

på: 

www.juulejendomme.dk 

 



 

Indflytning…. 

Vi vil starte med at ønske tillykke 

med den nye bolig.  

Vi håber at du bliver rigtig glad for 

at bo hos os, og falder godt til i 

ejendommen. 

 

Nøgler 

Overdragelse af nøgler mv. til 

lejemålet, finder sted efter 

nærmere aftale.  

Som udgangspunkt vil du af 

viceværten senest få udleveret din 

nøgle kl. 12.00 den første hverdag 

efter overtagelses-datoen, men 

kontakt os gerne forinden 

indflytning, da det er forskelligt fra 

ejendom til ejendom. 

 

Fejl og mangler 

Lejemålene er altid forinden 

indflytning istandsat og rengjort, 

men skulle der mod forventning 

være eventuelle fejl og mangler, 

skal du senest 14 dage efter 

overtagelsen sende hvilke fejl og 

mangler der er konstateret. 

 

Væsentlige fejl og mangler får vi 

naturligvis afhjulpet inden for kort 

tid. 

Eventuelle bemærkninger om 

kosmetiske fejl og mangler 

gemmer vi sammen med 

lejekontrakten, så du ved 

fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig 

for disse. 
 

 

 

Gode råd ved indflytning 

 

 

Affald og fællesarealer 

  

Ved indflytning er det vigtigt at 

man passer på ikke at skramme 

opgang, indgangsdøre m.v., da 

man naturligvis er erstatnings-

ansvarlig herfor. 

Ligeledes må kasserede ting ikke 

henstilles ved ejendommen.  

 

Intakte flyttekasser kan, hvis ikke 

man skal bruge dem, afleveres 

hos viceværten, som vil 

opbevare dem til andre som skal 

fraflytte.  

 

Melde flytning  

Husk at melde flytning til 

Folkeregistret, diverse foreninger, 

forsyningsselskaber mv. 

 

Du har pligt til at meddele din 

kommunes folkeregisterkontor, at 

du flytter. Det betyder, at du er 

forpligtet til at meddele 

offentlige myndigheder, hvor du 

har fået bolig. 

Du skal melde din flytning til 

folkeregisterkontoret senest fem 

dage efter flytningen. Hvis du 

glemmer det, kan du blive 

pålagt en bøde.  

Flytter du længere væk, kan det 

også være at du skal være 

opmærksom på valg af ny 

læge.  

 

 

Internet og telefon 

Ved telefon- og internet flytning, er 

der ofte lang ekspeditionstid. 

Derfor kan du med fordel få alle 

disse ting i orden inden selve 

flytningen.  

 

El, vand og varme 

Vi tager kontakt til forsynings-

selskaberne så de kan foretage 

aflæsning af målere, og sørger 

ligeledes for at du/i bliver oprettet 

som brugere hos dem. 

 

Vaskekort 

I lejemålet finder du et vaskekort 

som følger lejligheden. Dette kan 

du få tanket op ved henvendelse 

til viceværten. Kort og penge kan 

lægges i viceværtens postkasse, 

eller beløbet kan tillægges den 

næste måneds husleje. 
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