
 
 

Overdragelse af indbo til ny lejer ved fraflytning, som ikke er 
omfattet af installationsretten 

 

Du har opsagt dit lejemål, og det betyder at du er forpligtet til at fjerne dit indbo. Du har mulighed for at 

overdrage noget af dit indbo til den nye lejer. I skal udfylde dette skema og skrive under begge to. 

 

Overdragelseserklæringen med jeres underskrifter skal sendes eller afleveres på Smedevej 28, 9500 

Hobro, eller på mail til post@hobroboligforening.dk senest 5 dage før fraflytningssynet. Ved 

overskridelse af denne frist, skal fraflytteren betale for at få sit efterladte private indbo fjernet. Beløbet 

vil blive fastsat ved fraflytningssynet. 

 

Fraflytter og indflytter: 

Lejemålsadresse:  

Fraflytters navn:  

Fraflytters mail:  

Indflytters navn:  

Indflytters mail:  

 

Indbo: 

 Sæt X Hvor befinder indboet sig (eks. kælder, skur, skab mv.) Antal 

Persienner, gardiner og lameller ☐   

Skabe/møbler (ej fastnaglet) ☐   

Skabe (fastnaglet) ☐   

Tæpper ☐   

Blomsterkummer og planter ☐   

Lamper ☐   

Hegn ☐   

 ☐   

 ☐   

 ☐   

 

mailto:post@hobroboligforening.dk


 
 
 
 
▪ Det er fraflytteren der har ansvaret for det indbo der overdrages, indtil indflytningsdatoen.  

Hobro Boligforening har ikke ansvar for indboet i istandsættelsesperioden, og kan derfor ikke drages til 
ansvar for evt. skader, dette gælder også bortkommet indbo. 
 

▪ Persienner, gardiner, lameller o. lign. må ikke være i vejen for istandsættelse. De skal nedtages og evt. 
opbevares i et skab eller kælderrum/skur. 
Beslag kan blive siddende, men i så fald overtager indflytter pligten til reetablering. 
 

▪ Lamper skal nedtages og evt. opbevares i et skab eller kælderrum/skur. 
 

▪ Ved overdragelse af tæpper, skal tæpperne og tæppelister være fjernet, så hele gulvet er synligt. 
 

▪ Overdragede møbler (ej fastnaglet) må ikke forefindes i lejemålet ved synet/istandsættelsen. Hvis der 
er et kælderrum eller skur tilhørende lejemålet, må møblerne og indbo gerne opbevares der. 

 
▪ Ved overtagelse af hvidevarer, skal blanketten: ”Overdragelse af indbo til ny lejer ved fraflytning 

(Gælder indbo som er installeret ved installationsretten)” bruges. Er der ikke søgt om installationsret, 
skal dette gøres inden overdragelse. 

 
▪ Fraflytter må ikke efterlade andre genstande i boligen, kælderrum eller skur end dem, der er nævnt på 

denne blanket samt på blanketten: ”Overdragelse af indbo til ny lejer ved fraflytning (Gælder indbo som er 
installeret ved installationsretten)” 

 
▪ Fraflytter erklærer at være retmæssig ejer af det overdragede indbo, samt at det overdragede indbo er 

gældfrit. 
 
▪ Indflytter skal selv vedligeholde det overtagne indbo og tegne den nødvendige forsikring. 
 
▪ Indflytter skal bortskaffe det overdragede ved fraflytning (eller overdrage til næste lejer) 
 
▪ Hobro Boligforening har ikke mulighed for at formidle kontakten til ny lejer. 
 
 
 
Dato og fraflytters underskrift   Dato og indflytters underskrift 

 
 

_________________________________  _________________________________ 
 
 
Kopi af den underskrevne overdragelseserklæring skal medbringes til fraflytningssynet.  
 
 
 
 

https://www.hobroboligforening.dk/sites/www584/files/public/documents/blanketter/Bilag%202%20overdragelse%20af%20indbo%20%28installationsretten%29%20til%20ny%20lejer%20ved%20fraflytning%20.pdf
https://www.hobroboligforening.dk/sites/www584/files/public/documents/blanketter/Bilag%202%20overdragelse%20af%20indbo%20%28installationsretten%29%20til%20ny%20lejer%20ved%20fraflytning%20.pdf

