
7 EJENDOM
DANMARK

en [DATO HER ANFØRES DATOEN DER FALDER 2 ÅR a='i'*t-ooa?ei?scx ER UDSENDT TIL
LEJERN l/

Parterne og det lejed'§'adJ 1):
Klausul Om pulterrum/loftr'a?m;
"Udlejer er til enhver tid berettigertilddrage det angivne loft-/kælderrum mod at anvise Ieje-
ren et andet pulterrum."

Klausul om antai beboere i d7t le)ligheden:
"Der må ikke bo flere pegø'l'er i lejligheden, end der er ti"'Oo51sesrum."

Lejers brug af dAe3ede:
Klausul om 4ning:
"Der må5jXke ryges i lejigheden eller på ejendommens fællesarealer. "

Fadlesvaskeri:
S,

S

W3ri.ig, af ejendommens fællesvaskeri sker mod betaling efter forbrug,. Afregning sker hver den n>.j,
måneden."

Lejemålets begyndpei>e og ophØr (ad 5 2):
Klausuler om lejemålets begyndelse og indflytningssyn
"Lejemålet er under ombygning og forventes indflytningsklart den [DATO]. Lejer er forpligtet til om
ng)dvendigt at acceptere, at lejemålets begyndelse udskydes, hvis arbejderne forsinkes, ligesom
lejer skal give håndværkere adgang til at foretage eventuelle mindre mangelsudbedringer efter
indflytning."

"Lejemålet begynder på den i kontraktens Eø 2 nævnte dato. Er denne dag en IØrdag, en sØndag
eller en helligdag udskydes tidspunktet for lejemålets overdragelse til lejer til den f(»lgende hver-
d a g . 1l

"Lejemålet begynder på den i kontraktens E3 2 nævnte dato. Lejemålet overdrages til lejer den
[DATO, kl. xx.xx), hvor der samtidig afholdes indflytningssyn. Overdragelsen forudsætter, at lejer
har indbetalt depositum og forudbetalt leje i overensstemmelse med kontraktens § 4."

"Lejemålet begynder på den i kontraktens § 2 angivne dato. Lejer får dog overdraget lejemålet
herunder udleveret nØgler til lejemålet ved indflytningssynet, der afholdes den [DATO, kl. XX.XX]"

"Lejemålet begynder på den i kontraktens § 2 angivne dato. Lejer får dog overdraget lejemålet
herunder udleveret nøgler til lejemålet ved indflytningssynet, som kan være en hverdag umiddel-
bart efter begyndelsesdagen. Lejer indkaldes særskilt til indflytningssynet."
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Fællesantennerffi'lektroniske kommunikationstjenester (ad § 61;,
Klausul om antennebidra;'.
"Ved opglrelsen af de udgifter til %tenner, sgi?$r skal bidrage til efter kontraktens E3 6,
medtages udgifter til vedligeholdelse af an%med et årligt beløb svarende til de vedligehol-
delsesudgifter, der er afholdt inderJor-? periodeJ-12 måneder før en regulering af antennebi-
draget.
Regulering af antenn$i?get kan ske uden varsel, dog sådan a?pkrævning af en stigning tidligst
sker xx uger/:'ler) efter, at meddelelse om reguleringen er udsendt,Ved første opkrævning
af det fdde antennebidrag opkræves samtidig regulering for den forlØ6'?i'e<eriode.:»eriode. Hvis IØ-

i'?ir.kende kraft,bepå'rudgifter, der betales til tredjemand, stiger, kan opkrævning ske med tilba kende
-S ,,
ering,.dog hØjst for en periode på xx måneder forud for udsendelse af meddelelse om regul

",

lnd- og fraflytning, flyttesyn og lejemålets stand (ad § 7 og § 8):
Klausuler om indflytningsyn:
"Lejemålet begynder på den i kontraktens § 2 nævnte dato. Lejemålet overdrages til lejer den
[DATO, kl. XX.XX], hvor der samtidig afholdes indflytningssyn. Overdragelsen forudsætter, at lejer
har indbetalt depositum og forudbetalt leje i overensstemmelse med kontraktens § 4."

"Lejemålet begynder på den i kontraktens § 2 angivne dato. Lejer får dog overdraget lejemålet,
herunder udleveret ng)gler til lejemålet ved indflytningssynet, der afholdes den [DATO, kl. XX.XX]"

"Lejemålet begynder på den i kontraktens § 2 angivne dato. Le3er får dog overdraget lejemålet
herunder udleveret nBgler til lejemålet ved indflytningssynet, SOm kan være en hverdag umiddel-
bart efter begyndelsesdagen. Lejer indkaldes særskilt til indflytningssynet."

Klausuler om lejemålets stand:
[NB! Det er ikke nødvendigt at anføre noget i § 11 herom, da alt principielt kan/skal fremgå af
ind- og fraflytningsrapporterne, samt fremgår af lejeloven jf. § 9, § 18, § 19, § 24, § 98 og § 99 a.
EjendomDanmark zBr her særligt opmærksom på indledningen til § 11 i typeformularen og ind-
Iedningen til denne oversigt over klausuler vedr. forhold, der fremgår af lovgivningen.]

"Lejemålet er ikke nyistandsat ved indflytningen. Lejemålet fremtræder imidlertid vel vedligeholdt
og uden mangler af nogen art."

"Lejemålet erikke nyistandsat ved indflytningen. Lejemålet fremtræder imidlertid vel vedligeholdt
med hvide vægge, hvidt træværk og afhQvlede, lakerede gulve. Alle ruder er heie, og hårde hvide-
varer og installationer er i god og brugbar stand. "

"Det lejede overtages nymalet overalt på samtlige malbare flader og med nylakerede gulve. Alle
installationer er i god og brugbar stand. Der er ingen mangler i lejemålet.
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Ved lejemålets ophØr skal det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. NØdvendige
arbejder gennemf(»res ved udlejerens foranstaltning, efter at lejeren er flyttet og for lejerens reg,-
ning. " [NB! Klausul anvendes under hensyn til LL § 19, stk. 2, jf. LL § 24, stk. 1]

"Lejemålet fremstår ved overtagelsen som nymalet, med hel og ubrudt gulvbehandling ogindflyt-
ningsklart."

"Lejemålet fremstår ved overtagelsen som nymalet, med hel og ubrudt gulvbehandling ogindflyt-
ningsklart. Lejemålet skal afleveres i samme stand ved fraflytning under hensyn til lejelovens § 19,
Stk. 2."

Klausuler om fraflytning flr lejemålets oph(2)r:
"Lejemålet skal fraflyttes senest 14 dage fØr lejemålets oph(»r, således at lejemålet kan blive sat i
stand. Lejer betaler leje i istandsættelsesperioden, dog maksimalt 14 dage. "

"Lejemålet skal fraflyttes senest 10 hverdage fØr lejemålets ophØr, således at lejemålet kan blive
sat i stand. Lejer betaler leje iistandsættelsesperioden. "

"Lejemålet skal fraflyttes senest 5 hverdage fØr lejemålets ophØr, således at lejemålet kan blive sat
i stand. Lejer betaler leje i istandsættelsesperioden. "

Vedligeholdelse i lejeperioden (ad § 8):
Klausuler om vedligeholdelse i lejeperioden:
"Lejer skal i lejeperioden vedligeholde og forny låse, ng)gler og ruder og holde vand- og gashaner
og el-afbrydere forsvarligt vedlige. Lejer skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaske-
kummer, badekar, k(»leskabe, komfurer, vaskernaskiner og lignende installationer. Lejeren skal
endvidere rense tilstoppet aflØb fra håndvask, kØkkenvask og toilet. Hvis lejeren ikke opfylder plig-
ten inden 8 dage efter, at udlejeren har opfordret ham til det, kan udlejer istandsætte forlejerens
regning. " [NB! Klausulen må IKKE aftales i ejendomme omfattet af boligreguleringslovens kap.
Il-IV,]

"Selv om den indvendige vedligeholdelse i Bvrig,t påhviler udlejer, skal lejeren vedligeholde og for-
ny låse, ng)gler og ruder og holde vand- og gashaner og el-afbrydere forsvarligt vedlige. Lejer skal
endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, kgileskabe, komfurer, va-
skemaskiner og lignende installationer. Lejeren skal endvidere rense tilstoppet afl(bb fra håndvask,
kg)kkenvask og toilet. Hvis lejeren ikke opfylder pligten inden 8 dage efter, at udlejeren har opfor-
dret ham til det, kan udlejer istandsætte for lejerens regning. " [NB! Klausulen må IKKE aftales i
ejendomme omfattet af boligreguleringslovens kap. II-IV.]

"Lejemålet må kun males/tapetseres med lyse, dæmpede farver. Farver på vinduer, d@re og træ-
værk i (Zvrigt må ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer. "
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"Gulve og d(2)rtrin skal vedligeholdes med ufarvet. "

"Træværk må ikke afsyres/afslibes uden forudgående skriftlig tillade!se fra udlejer. "

"Der må ikke bores huller i flise eller vinylbeklædning. "

"Lejer skal i lejeperioden vedligeholde og renholde den til lejemålet h(»rende have, så den til en-
hver tid fremstår pæn og velholdt. Dette indebærer blandt andet at græsset skal slås jævnligt og
hækken skal klippes mindst 1 gang om året inden Sankt Hans. "

"Brug der påvirker lejlighedens og ejendommens vedligeholdelse ekstraordinært, eksempelvis ved
sodpåvirkning el.lign. anses som ekstraordinær brug. Ekstraordinær brug kræver hyppigere og evt.
forebyggende vedligeholdelse. "

Inventar (ad § 9):
Klausul om tekniske installationer:

"Hvis der findes inventar i lejemålet, der ikke er nævnt under § 9, tilhg)rer disse ikke udlejer. Udle-
jer har derfor ikke pligt til at vedligeholde eller udskifte disse installationer. Udlejer påtager sig
heller ikke noget ansvar for, om de pågældende installationer kan bruges eller er lovlige. "

Beboe;jj5?aæseqtation, husdyrhold og husorden (ad E) li
Klausuler om husd?'.

"Der må kun holdes alm. husdyr, . hund eller kat. Krybdyr, slanger eller lignende erikke
tilladt. Dyret kan forlan4et, hvis det??e. "

"Der må

fisg..-'

oldes nogen form for husdyr i det lejede med un e af stuefugle og akvarie-
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