
SAGSRESUME

Sagen drejer sig om, hvorvidt der mellem sagens parter, Anne Abrahamsen og Bolette Bendtsen, er indgået
en bindende lejeaftale vedrørende lejligheden beliggende Bredgade 103, 1. th., 1260 København K.

Anne Abrahamsen og hendes ægtefælle, Carlo Carlsen, skulle i begyndelsen af 2020 flytte fra London til

København. I den forbindelse rettede de henvendelse til Bolette Bendtsen, der på en internetbaseret
boligportal søgte en lejer til lejligheden i Bredgade. De fik i januar 2020 to gange fremvist lejligheden af Bolette

Bendtsen (Anne Abrahamsen deltog kun i den første), og tvisten angår, hvorvidt der er blevet indgået en

endelig og bindende lejeaftale.

Den første forevisning fandt sted den 9. januar 2020, og den blev efterfulgt af en skriftlig dialog mellem
parterne.

Den 15. januar 20120 fremsendte Bolette Bendtsen lejekontrakt til Carlo Carlsen (der forestod al skriftlig

dialog). Af lejekontrakten, som ikke var underskrevet af hende selv, fremgik bl.a., at lejeforholdet skulle

begynde den 15. marts 2020, og at huslejen udgjorde 30.000 kr. om måneden ekskl. aconto varmebidrag og

bidrag til beboerrepræsentation. Det var mellem Anne Abrahamsen og Carlo Carlsen aftalt, at alene Anne

Abrahamsen skulle stå som lejer på kontrakten, og at Carlo Carlsen havde fuldmagt til at forhandle
lejekontrakten på vegne af Anne Abrahamsen.

Den 16. januar 2020 foreviste Bolette Bendtsen igen lejligheden til Carlo Carlsen. Efter mødet den 16. januar

2020 sendte Bolette Bendtsen en e-mail til Carlo Carlsen med en besvarelse af spørgsmål relateret til

muligheder for indretning af lejligheden. E-mailen blev afsluttet med en konstatering fra Bolette Bendtsens

side af, at hun godt var klar over, at det nok ikke var blevet den løsning, Anne Abrahamsen og Carlo Carlsen

havde håbet på.

Efterfølgende pågik der en dialog via e-mail, hvor Bolette Bendtsen bl.a. afviste Carlo Carlsens anmodning om

en reduktion i den månedlige leje. Den 17. januar 2020 svarede Carlo Carlsen bl,a., at det var "noteret", at han

kom ind og hentede færdig kontrakt til underskrift dagen efter, og at han gerne ville mødes fysisk med Bolette

Bendtsen, eftersom han gerne ville tale med hende om muligheden for, at hun bekostede to konkrete

ændringer i lejligheden.

Den 18. januar 2020 kl.9.42 skrev Bolette Bendtsen til Carlo Carlsen, at lejligheden var lejet ud til anden side

Anne Abrahamsen anlagde efterfølgende denne sag, hvor hun bl.a. har gjort gældende, at der var indgået en

endelig og bindende lejekontrakt med virkning fra og med den 15. marts 2020. Dette bestrides af Bolette

Bendtsen, som bl.a. gør gældende, at parterne fortsat forhandlede om væsentlige vilkår, og at parternes

mundtlige og skriftlige dialog ikke er udtryk for, at der er indgået en endelig og bindende aftale.

Påstandsbeløbet i sagen er 100.000 kr., der er opgjort som forskellen mellem den leje, Anne Abrahamsen

skulle have betalt for lejemålet i Bredgade og den leje, hun betalte for et andet lejemål i en etårig periode frem

til det tidspunkt, hvor hun erhvervede en ejerlejlighed. Der er ikke tvist om den økonomiske opgørelse af

kravet.

Under sagen skalAnne Abrahamsen, Bolette Bendtsen, Carlo Carlsen samt Bolette Bendtsens veninde, Dorte

Didriksen, som bl.a. var til stede under den sidste fremvisning, afgive forklaringer. Der er tvist om, hvem der

skal afhøre Dorte Didriksen først. Der er endvidere tvist om, hvorvidt udskrift af en lydoptagelsen fra en

telefonsamtale den 16. januar 2020 mellem Bolette Bendtsen og Carlo Carlsen kan fremlægges, idet Bolette

Bendtsen hævder, at optagelsen er foretaget, opbevaret og benyttet i strid med GDPR reglerne.

Hovedforhandlingen indledes med en kort formalitetsprocedure om disse to forhold.

Sagen er indbragt for Boligretten i København i medfør af lejeloven S 107, stk. 1 , idet parterne er enige herom
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(advokat Sø ren Sørensen)
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PASTAND

Bolette Bendtsen tilpligtes til Anne Abrahamsen at betale 100.000 kr. med tillæg
af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

SAGSFREMSTILLING

Denne sag drejer sig om indgåelse af aftale om Anne Abrahamsens leje af
Bolette Bendtsens boliglejemål beliggende Bredgade 103, 1. th., 1260
København K fra den 15. marts 2020. Sagen er nødvendiggjort af, at Bolette
Bendtsen ikke vil anerkende, at der er indgået en bindende aftale om leje.

Sagen indbringes for Boligretten i København i medfør af lejeloven $ 107, stk. 1,

idet parterne er enige herom.

Anne Abrahamsen og hendes ægtefælle, Carlo Carlsen, skulle i begyndelsen af
2O2O flytte fra London til København. I den forbindelse rettede de henvendelse til
Bolette Bendtsen, der på en internetbaseret boligportal søgte en lejer til
lejligheden beliggende i Bredgade.

De fik i januar 2O2O fremvist lejligheden af Bolette Bendtsen, og tvisten angår,
hvorvidt der i forbindelse med disse fremvisninger blev indgået en endelig og
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bindende lejeaftale.

Den første forevisning, hvor både Anne Abrahamsen og Carlo Carlsen deltog,
fandt sted den 9. januar 2020, og dagen efter skrev Bolette Bendtsen til Carlo
Carlsen, der pga. arbejdspres hos Anne Abrahamsen generelt forestod dialogen
med Bolette Bendtsen om lejemålet, "Såfremt du fortsat er interesseref og jeg
skal udarbejde en lejekontrakt tiljer, bedes du vende tilbage senesf i overmorgen
med bekræfielse samt oplysninger om navn + cpr. nr. samt nuværende adresse. "

Carlo Carlsen besvarede mailen samme dag og skrev bl.a., "Angående
lejekontrakten, så er de manglende informationer om lejer disse;", hvilket Bolette
Bendtsen kvitterede for med svaret, "Mange tak for oplysningerne, så kan vi
komme igang med kontrakten."

Som bilag 1 fremlægges parternes e-mailkorrespondance for perioden 28
december 2019 tt 12. januar 2020.

Den 15. januar 2020 fremsendte Bolette Bendtsen lejekontrakt til underskrift. Af
lejekontrakten, som ikke var underskrevet af hende selv, fremgik bl.a., at
lejeforholdet skulle begynde den 15. marts 2020, og at huslejen udgjorde 32.526
kr. om måneden inkl. aconto varmebidrag og bidrag til beboerrepræsentation.

Som bilag 2 fremlægges den lejekontrakt for beboelse, der blev fremsendt af
Bolette Bendtsen den 15. januar 2020, og som bilag 3 fremlægges Bolette
Bendtsens fremsendelsesmail.

Den 16. januar 2020 foreviste Bolette Bendtsen igen lejligheden, men denne
gang kun til Carlo Carlsen.

Der pågik herefter yderligere afstemning af vilkår, og Bolette Bendtsen
fremsendte den 16. januar 2020, kl. 16.02, en e-mail med indledningen, "Hermed
som lovet svar på de srdsfe ting til brug for jeres endelige beslutning, om hvoruidt
i ønsker at indgå kontrakt på lejemålet, Bredgade 103, 1. th." E-mailen blev
afsluttet med, at Bolette Bendtsen anførle, at hun godt var klar over, at det ikke
var "blevet til den løsning, du havde håbet på".

Carlo Carlsen besvarede e-mailen samme aften kl.22.21, og efter lidt yderligere
dialog den 17. januar2020 anførhe Carlo Carlsen ien e-mail kl. 16.43, "Noteret"
på Bolette Bendtsens afvisning af at reducere lejen. Korrespondancen, der er en
samlet mailtråd, fremlægges som bilag 4.

Som sagens bilag 5 fremlægges udskrift fra Dansk Sprognævns hjemmeside,
der illustrerer, at udtryk som "noteret" eller på engelsk "noted" ofte anvendes som
overensStemmende accept på et tilbud og kan sammenlignes med udtrykket
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"OK". Til yderligere belysning og for fuldstændighedens skyld fremlægges uddrag
af Merriam-Websters onlineordbog (https://www.merriam-webster.com/dictionary-
/note) som bilag 6.

Udover at føre en detaljeret skriftlig og mundtlig kommunikation omkring
lejeaftalens detailvilkår, har Anne Abrahamsen og hendes ægtefælle foretaget en
række forberedende handlinger med henblik på at kunne nå at flytte ind i

lejemålet til det aftalte tidspunkt. Der fremlægges som bilag 7 tilbud af 17. januar
2020 fra Hansen Møbler med levering til adressen for det indgåede lejemå|, samt
som bilag 8 tilmebing af parrets børn på Copenhagen lnternational School pr.

medio marts 2020.

Carlo Carlsen har optaget en telefonsamtale parterne havde den 16. januar
2020. Som bilag I fremlægges transskribering af den relevante del af
optagelsen.

Der forelå således på tidspunktet den 17. januar 2020, kl. 16:43, entydig og klar
accept fra Anne Abrahamsen af Bolette Bendtsens tilbud om leje af Bredgade
103, 1. th., 1260København K, idet der på dette tidspunkt var enighed om alle
væsentlige vilkår i lejeaftalen.

Ved e-mail af 18. januar 2020, kl.9:42, meddelte Bolette Bendtsen imidlertid, at
lejligheden var lejet ud til anden side, jf. bilag 10.

Bolette Bendtsen fragik dermed den indgåede aftale og trods efterfølgende
forsøg fra Carlo Carlsen på at forklare dette kontraktbrud, har Bolette Bendtsen
ikke villet ændre standpunkt. Dette har medført et tab for Anne Abrahamsen på
100.000 kr., der udgøres af forskellen mellem den leje, Anne Abrahamsen skulle
have betalt for lejemålet i Bredgade, og den leje hun endte med at betale for et
andet lejemål i en etårig periode frem til det tidspunkt, hvor hun erhvervede en
ejerlejlighed.
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ANBRINGENDER

Det fremgår ikke af den af Bolette Bendtsen fremsendte lejekontrakt (bilag 2), at
der var tale om et udkast. Det fremgår endvidere af bilag 3, at, "Underskrift via
Visma Addo kræver Nemld og jeg er i tvivl hvorvidt Anne har Nemld, hvorfor
lejekontrakt med tilhørende bilag sendes tiljer her pr. mail."

Det gøres gældende, at e-mailen udgør et tilbud, som blev accepteret ved e-mail
af fredag den 17. januar2020, kl. 16:43, hvori det blev nævnt, at udlejers tilbud
var accepteret ("noteret"). Det har ikke afgørende betydning, om ordet "accept"
udtrykkeligt indgår i acceptmeddelelsen, jf. særligt bilag 5 og 6.

Hertil kommer, at det i e-mailen blev anført, at "Jeg kommer ind og henter færdig
kontrakt til underskrifter i morgen kl. 11:00 - 12-00". Denne meddelelse kan ikke
med rimelighed forstås på nogen anden måde, end at Anne Abrahamsen har
accepteret det af Bolette Bendtsen meddelte tilbud, særligt al den stund at der
ellers ikke ville være nogen anledning til at afhente "færdig kontrakt" den
kommende formiddag.

Lejeaftalen var herefter bindende for begge parter, idet ingen væsentlige vilkår
var uafklarede efter denne acceptmeddelelse. Til støtte herfor kan tillige henvises
til lejelovens $ 4, hvoraf det kan udledes, at en underskrevet skriftlig aftale ikke er
en gyld ighedsbetingelse.

Anne Abrahamsen har således meddelt en klar og entydig accept af det af
Bolette Bendtsen fremsendte tilbud, inkl. lejens størrelse. At der var indgået en
endelig lejeaftale, understøttes også af parternes korrespondance i øvrigt frem til
indgåelsestidspunktet, jf. bilag 1 , 3, 4,9 og 10.

De af Anne Abrahamsen foretagne forberedelseshandlinger påberåbes som
dokumentation for, at Anne Abrahamsen (og hendes familie) har disponeret i tillid
til, at den indgåede lejeaftale ville blive honoreret af Bolette Bendtsen, og at Anne
Abrahamsen absolut og utvivlsomt har været af den faste overbevisning, at der
var indgået en bindende aftale.

Det er under disse omstændigheder utvivlsomt Bolette Bendtsen, der bærer
bevisbyrden for, at en bindende lejeaftale ikke er indgået. En sådan bevisbyrde
er ikke løftet.

Påstandsbeløbet på 100.000 kr. er et kausalt og adækvat tab.

AFHØRINGER

Partsforklaring fra Anne Abrahamsen og vidneforklaring fra Carlo Carlsen og
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Dorte Didriksen, som bl.a. også var til stede under mødet den 16. januar 2020 og
efter det oplyste i øvrigt har ageret som rådgiver for Bolette Bendtsen.

Grenaa, den 29. september 2020

Søren Sørensen
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BILAG

Bilag 1:

Bilag 2:

Bilag 3:

Bilag 4:

Bilag 5:

Bilag 6:

Bilag 7:

Bilag 8:

Bilag 9

Bilag 10:

E-mail korrespondance mellem Carlo Carlsen og Bolette Bendtsen i

perioden 28. december 2019 til 1 2. januar 2020

Lejekontrakt

E-mailfra Bolette Bendtsen til Carlo Carlsen af 15. januar 2020

E-mail korrespondance mellem Carlo Carlsen og Bolette Bendtsen af
17. januar 2020

Udskrift fra Dansk Sprognævns hjemmeside

Uddrag af Merriam-Websters onlineordbog

Tilbud af 17.januar 2020 fra Hansen møbler

Tilmelding til Copenhagen lnternational School (originalsprog og i

kontoroversættelse)

Transskribering af optagelse fra telefonsamtale mellem Bolette
Bendtsen og Carlo Carlsen den 16. januar 2020

E-mail af 18. januar 2020, kl.9:42, fra Bolette Bendtsen til Carlo
Carlsen
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BILAG I

HejCarlo,

Forventeligt har du kontraktudkastet i starten af kommende uge

Med venlig hilsen

Bolette Bendtsen

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Fra:
Dato:
Til:
Emne

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Bolette Bendtsen
12. januar 2020 07:47
Carlo Cadsen
Bredgade 103, 1. th.

Carlo Carlsen
11. januar 2020 16:46
Bolette Bendtsen
Sv: Bredgade 103, 1. th

Bolette Bendtsen
10. januar 202014:OO
Carlo Carlsen
Sv: Bredgade 103, 1. th.

HejBolette,

Vi ses på torsdag klokken 11:00. Jeg mener at vi blev enige om at du skulle sende et udkast til kontrakt
- jeg har stadig ikke modtaget den?

Lad mig høre fra dig

Med venlig hilsen

Carlo Carlsen

HejCarlo,

Mange tak for oplysningerne, så kan vi komme i gang med kontrakten
Vimødes på ejendommen på torsdag den 16. ds kl. 11.00.

Med venlig hilsen
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Hej Bolette,

Tak for din e-mail

Angående lejekontrakten, så er de manglende informationer om lejer disse:

Anne Abrahamsen

5 Goodwyns Place, Dorking, Surrey, RH4 2AW, United Kingdom
Pas nummer:5467892537

Vi har booket billet til DK på onsdag i næste uge og bor på Phoenix hotel Bredgade og ville gerne møde
dig den 16. ds klokken 1 1 :00-1 1 :30 på ejendommen for at diskutere alle detaljerne. Venligst lad mig
vide om dette også kan passe for dig?

Jeg afventer udkast af lejekontrakten hurtigst mulig.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Carlo Carlsen

Fra:
Dato:
Til:
Emne:

Fra:
Dato:
Til:
Emne:

Fra:
Dato:
Tit:
Emne

Carlo Carlsen
10. januar 202013:07
Bolette Bendtsen
Sv: Bredgade 103, 1 . th

Bolette Bendtsen
10. januar 2020 09:09
Carlo Carlsen
Sv: Bredgade 103, 1. th

Bolette Bendtsen
3. januar 2020 09:49
Carlo Cadsen
Sv: Bredgade 103, 1. th

HejCarlo,

Tak for sidst - jeg håber, I kunne lide lejligheden

Såfremt du fortsat er interesseret og jeg skal udarbejde en lejekontrakt til jer, bedes du vende tilbage
senest i overmorgen med bekræftelse samt oplysninger om navn + cpr. nr. samt nuværende adresse

Ser frem til at høre nærmere fra dig

Med venlig hilsen

Bolette Bendtsen
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Tak for din respons

Jeg er ikke bekendt med parkeringspladser til 1.600 kr,/plads.

Muligvis er det parkering med beboerlicens i Københavns kommune du er blevet orienteret om, Du kan
læse nærmere om reglerne her: https://parkerino.kk.dUtilladelser{il-private/beboerlicens

Ser frem til at høre nærmere fra dig.

Med venlig hilsen

Bolette Bendtsen

HejBolette,

Tak for din e-mail

Vi ser frem til at se billeder og video.

Angående parkering (som er ret vigtigt for vores valg), så har vi fra anden side fået oplyst, at prisen
skulle være 1.600 kr.?

Vi har brug for mere parkering.

Vi ser frem til at høre nærmere

På forhånd tak

Carlo Carlsen

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Carlo Carlsen
2. januar 2020 18:17
Bolette Bendtsen
Sv: Bredgade 103, 1. th

Bolette Bendtsen
2. januar 2020 16:12
Carlo Carlsen
Sv: Bredgade 103, 1. th

HejCarlo,

Jeg arbejder på at lave en video af lejligheden.

Mht. parkering er der 1 ledig plads igården Bredgade 103 til kr. 2.550 + moms og 1 på Esplanaden 6-8
i parkeringskælder, ca. 260m fra ejendommen til kr. 2.850-3.500 + moms alt afhængig af bilens
størrelse.

Hvilket navn/cpr. nr. skal kontrakten stå og hvad er jeres nuværende adresse?

3

Med venlig hilsen



Bolette Bendtsen

Fra:
Dato:
Tit:
Emne

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Carlo Carlsen
28. december 2019 22:10
Bolette Bendtsen
Sv: Bredgade 103, 1. th.

Bolette Bendtsen
28. december 2019 15:05
Carlo Carlsen
Bredgade 103, 1. th.

HejBolette,

Tak for din e-mail

Vi rejser selv på skiferie i morgen aften og rejser fra Østrig til London den B januar. Kan jeg venligst
udbede mig en liste over hvilke hårde hvidevarer, der er?

Vi fik jo desværre ikke set lejligheden i dag, men jeg kan forstå, at vi kan få noget video som vi godt
kunne tænke os så hurtigt som muligt.

Vi kunne godt bruge 2 parkeringer i gården, er dette muligt?

Jeg forventer selv at være i København igen inden for et par uger og vil gerne se på lejligheden

På forhånd tak og vi ser frem til at få ovenstående information så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Carlo Carlsen

HejCarlo,

Mange tak for interessen i lejemålet, Bredgade 103, 1. th

Jeg er på vej på ferie, men den 2. januar 2020 er jeg retur og kan kontakte dig telefonisk for en
nærmere dialog om ovenstående.

Du og din familie ønskes et rigtig godt og lykkebringende nytår!

Med venlig hilsen
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Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,
herunder blandede lejemå1, og værelser i private udlejningsejen-
domme.

En række bestemmelser i lejelovgivningen er ufravigelige, me-
dens andre gyldigt kan fraviges ved aftale. Ønsker parterne
at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/
eller lejekontrakten, skal det aftalte anføres i kontraktens $ ll.

Aftalte fravigelser må ikke anføres direkte i kontraktteksten
(ved ovelstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte
tekst er givet særlig adgang hertil.

Enkelte vilkår i den fortrykte tekst er fremhævet med, fed og
kursiv. Disse vilkår er fravige lser af lejelovgivningens alminde-
lige regler. Hvis parterne hal aftalt de forhold, der er kursive-

BILAG 2

Typeformular A, 9. udgave

Lejemåls nr.:

Autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter den 1. juli
2015.

ret i kontrakten, er det ikke nødvendigt at anføre de samme
forhold i kontraktens $ I l. Vilkår, som er anført i S 11, er til-
strækkeligt fremhævet.

Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforholdet er
reguleret i den til enhver tid gældende lejelovgivning, med-
mindre parterne aftaler andet, hvor lovens regler kan fraviges.

Som bilag til lejekontrakten hører vejledning vedrørende le-
jekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,
herunder blandede lejemåI, og værelser i private udlejningsejen-
domme. Vejledningen er en del af den autoriserede lejekontrakt.

Lejemålet Det lejede er El en lejlighed tr et enkeltværelse D en ejerlejlighed tr en andelsbolig

tr andet:_ tr Lejeforholdet er et fremlejeforhold

Beliggende: Bredgade 103, 1. th. By: 1260 København K

Udlejeren: Navn: Bolette Bendtsen
nr/reg. nr.:

Adresse: Store Kongensgade 120, 1264 København K

Lejeren: Navn: Anne Abrahamsen
Adresse: 5 Goodwyns Place, Dorking, Surrey, RH4 2AW, United Kingdom

Areal Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør 276 m2, der består af 8 værelser
Erhvervslokaler m.v, udgør heraf 0 m2

Brugsret til: Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejerens anvisninger adgang og brugsret
til følgende lokaliteter: (sæt x)

tr Fællesvaskeri E Fælles gårdanlæg
E Cykelparkering E Garage nr.:

E LoftJkælderrum nr.:
tr Andet:

Benyttelse: Det lejede må ikke uden udlejerens skrlftlige samtykke benyttes til andet end:
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Begyndelse: Lejeforholdet begynder den 15. marts2020 og fortsætter, indtil det opsiges, medmindre
lejemålet er tidsbegrænset, jf. S 11.

Opsigelse Opsigelsen skal være skriftllg fra begge parters side. Medmindre andet er aftalt og anført i

kontraktens $ 11, kan lejeren opsige en lejeaftale med 3 måneders varsel til den første hverdag i en
måned, der ikke er dagen før en helligdag. For accessoriske enkeltværelser er varslet dog 1 måned.
Opsigelse fra udlejerens side kan ske efter gg 82 og 83 i lejeloven.

Leje: Den årlige lejeer 360.000 kr

Betaling: Lejen m.v.forfalder tilbetaling den 1 ihver(sætx) OMåned OKvartal

Lejen pr, måned/kvartal udgør:

Betalinger udover lejen udgør:
A conto varmebidrag
A conto vandbidrag
A conto elbidrag
A conto kølingsbidrag
Antennebidrag
lnternetbidrag
Bidrag til beboerrepræsentation
Andet_
Andet_
alt betales pr. måned/kvartal:

30.000.00k

2.500.00kr,

Lr
bt

br

kr

26.00 k
Le

32.526.00 k

Skafter og afgifter:
I lejen indgår skafter og afgifter pr. 01.01.2020
Ved ftemtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunK.

Betalingssted: Lejen m.v, betales på udlejerens kontonr,3667-5607319743 i Danske Bank.
Betaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted.

Bemærk: Særlige forhold vedrørende lejefastsættelse, jf. vejledningen, skal anføres i lejekontraktens $ 11

iiI r, iii.i lrrili:;ri' t: r i: ,

lndbetaling: Senest den 25.01.2020 betaler lejeren i alt 107.263.00 kr,, svarende til:

Depositum: Senest den 25.01.2020
svarende til I

Forudbetalt leje: Senestden_
svarende +it

Forudbetalt leje:
Leje m.v. for perioden:

15.03.2020 tit 31-03-2020
Depositum
Nawreskift

betaler lejeren et depositum på 90.000.00 k
måneders leje (højst 3 måneders leje).

betaler lejeren endvidere forudbetalt leje
måneders leje (højst 3 måneders leje).

be

16.263,00 k.
90.000.00 kr

1.000.00 kr,

I alt 107.263.00 k
Første gang, der herefter skalbetales husleje, erden 01 .04.2020
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Varme: Udlejeren leverer varme og varmt vand? (sætx)
Hvis ja, lejemålet opvarmes ved:
tr f,ernvarme/naturgas
E centralvarme med olie
tr eltilopvarmning
tr andet:

Varmeregnskabsåret begynder den

0Ja Ot'lej

Lejeren sørger selv for opvarmning af lejemålet? (sæt x)

Hvis ja, lejemålet opvarmes ved
trel
tr gas
tr olie/petroleum
E fernvarme/naturgas
tr andet:

QJa @Nej

Vand: Udlejeren leverervand til lejemålet? (sætx)

Hvis ja, udgiften til vand fordeles på grundlag af individuelle
forbrugsmålere? (sæt x)

Vandregnskabsåret begynder den

0a ONej

gJa $Nej

EI: Udlejeren leverer el til andet end varme til lejemålet? (sæt x)

Elregnskabsåret begynder den

OJa @Nej

Køling Udlejeren leverer køling til lejemålet? (sæt x)

Hvis ja, udgiften til køling fordeles på grundlag af individuelle
forbrugsmålere? (sæt x)

Kølingsregnskabsåret begynder den

QJa @Nej

QJa QNej

Fællesantenne: Udlejeren leverer fælles signalforsyning, hvor til lejer skal betale bidrag 1sætx;

Lejernes antenneforening i ejendommen leverer fælles signalforsyning (sætx)

lnternet Udlejeren leverer adgang til internet, (elektroniske kommunikationstjenester)
hvortil lejeren skal betale bidrag 1sæt x1

O Ja ONej

OJa 0 tlej

OJa 0Nej

il l,)i.,;lli,tit' iil , . ';i; .i. , ,,r I', :! rl: r...:, : r' .ll

Er/bliver lejemålets stand konstateret ved et indflytningssyn?

Pligten til at afholde indflytningssyn påhviler alle udlejere, som udlejer mere
end 6n beboelseslejlighed.

Ø JaONej

Bemærk:

Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at
påberåbe sig manglen senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skzfilrgf meddele
udlejeren, at lejeren vil gøre den gældende. Fristen gælder, selv om lejeren inden fristens udløb har
deltaget i et indflytningssyn og har modtaget en indflytningsrapport Fristen gælder dog ikke, hvis
manglen bl.a. ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed.

Bemærk:
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Pligt:

Konto:

Bemærk:

D e n i n dve nd i ge v e d I i g e h ol d e I se af leje m å let p å h v i le r : (sæt x'1

O Udteleren @ Lejeren

Har udlejeren den indvendige vedligeholdelsespligt, er der opreftet en konto for
indvendig vedligeholdelse. Ved kontraktens oprettelse den
står der kr. på kontoen.
Beløbet kan efter kontraktens opreftelse være ændret i forbindelse med udlejerens
istandsættelse af lejemålet.

Hvis udlejeren på fraflytningstidspunktet udlejer mere end en beboelseslejlighed, har udlejeren pligt
til at afholde fraflytningssyn og udarbejde en fraflytningsrapport efter lejelovens g 98, stk. 3-5.

se,

Følgende inventar i lejeforholdet tilhører ved lejemålets indgåelse udlejeren: (sæt x)

tr Komfur
E Køleskab
E Fryser

El Opvaskemaskine
ElVaskemaskine
E]Tørretumbler

E Emhætte
E Elpaneler, antal:
E Vandvarmere, antal

E Andet: Kooeolade
E Andet:
tr Andet:

Ovn

$

Beboerrepræsentation :

Der er ved kontraktens opreftelse etableret beboerrepræsentation
iejendommen? (sætx) OJa ONej

Husdyr:

Bemærk:

Det er tilladt at holde husdyr i lejemålet? (sæt x)

Er der aftalt særlige vilkår for husdyrtilladelsen, anføres disse i kontraktens g 11

QJa @Nej

Husorden: Der foreligger ved lejeforholdets indgåelse en husorden
for ejendommen? (sæt x)

Husordenen vedlægges, såfremt en sådan findes for ejendommen.

OJa ONej

Øvrige oplysninger om det lejede:
Der må ikke her anføres vilkår, som i sin helhed allerede lølger af lejelovgivningens almindelige
vilkår eller fravigelser, der skal anføres under $ 1 1 .
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Fravigelser: Her anføres aftalte fravigelser og tilføjelser i forhold til lejelovgivningens almindelige regler
og standardkontraktens SS 1-10. Sådanne fravigelser vil kunne medføre, at lejeren opnår
færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser i
lejelovgivningen.

Vilkår, som i sin helhed allerede følger af lejelovgivningens almindelige vilkår eller afen
husorden, må ikke anføres her. Øvrige oplysninger om det lejede anføres i kontraktens g 10.

Bemærk: I $ 11 kan bl.a. anføres om der gælder særlige vilkår for lejefastsættelsen, som der skal oplyses
om i lejekontrakten, herunder fx i forhold til afkast (lejelovens $ 4, stk, 5), regulering efter
nettoprisindeks (lejelovens $ 4, stk. 8), privat byfomyelse og boligforbedring (lejelovens g 4 a),
aftalt grøn byfornyelse (lejelovens $ 4 b) og fri lejefastsættelse (lejelovens $ 53, stk.3-5).

Fastsættelse af lejen

Lejemålet benyftedes den 31 . december 1991 lovligt udelukkende til erhvervsformål og er derfor omfattet af
boligreguleringslovens $ 15a og lejelovens $ 53, stk. 4. Lejen er således fastsat til markedsleje.
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S 12 Underskrift

Dato Dato

Som Udlejer
Bolette Bendtsen

Som Lejer
Anne Abrahamsen
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BILAG
Vejledning juni 2015
til typeformular A,
9. udgave, afl.juli 2015.

beboelse

Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemåI, og værelser i

private udlejningsej endomme

Denne vejledning er bilag til den autoriserede standard-
leiekontrakt, typetbrmular A, 9. udgave af l juli 2015 og
udgør dermed en del afden autoriserede lejekontrakt.

Lejekontrakten indeholder en angivelse af parterne og en be-
skrivelse af det lejede samt lejerens betaling lbr lejemålet.

Udleierens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforholdet er
reguleret i den til enhver tid gældende le.ielovgivning, medmin-
dre parterne aftaler andet.

Ønsker parterne at aftale fravigelser af lejelovgivningens al-
mindelige regler og/eller lejekontrakten, skal det aftalte an-
føres i kontraktens $ ll. Aftalte fravigelser må ikke anføres
direkte i kontraktteksten (ved overstregning eller lign.), med-
mindre der i den fortrykte tekst er givet særlig adgang hertil.

Enkelte vilkår i lejekontraktens fortrykte tekst er fremhævet
med fed og kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivnin-
gens almindelige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold,
der et'kursiveret i kontrakten, er det ikke nødvendigt tillige at
anføre de samme forhold i kontraktens g I l

Ønsker parterne ved lejeaftalens indgåelse at aftale fravigelser
af I ejelovgivningens alm indel ige regler og/eller lej ekontrakten,

kan de særlige at'taler anføres i et særligt tillæg, i stedet for i
kontraktens $ ll. Kravene til et sådant tillæg følger af leie-
lovens $ 5. Tillægget udgør herefter en del af lejekontrakten.

Tillægget må ikke indeholde ensartede lejevilkår for flere lejere
i samme ejendom, når de fremtræder på en sådan måde, at
lejeren må opfatte dem som standardiserede, da tillægget i så

fald skal være autoriseret. Der er ikke autoriseret et særligt
tillæg til typeformular A, 9. udgave.

Denne vejledning indeholder med henvisning til kontraktens
bestemmelser en beskrivelse af den gældende lejelovgivning.
En række bestemmelser i lejelovgivningen kan ikke fraviges til
skade for le.f eren, medens andre bestemmelser kan fraviges ved
aftale. Vejledningen er ikke udtømmende.

For nærmere information henvises til den til enhver tid gæl-
dende leielovgivning sarnt de vejledninger, der kan findes på
ministeriets hjemmeside m.v.

Denne vejledning er udarbejdet i juni 2015. Opmærksomhe-
den henledes på, at lovgivningen kan være ændret på enkelte
punkter efter dette tidspunkt.
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I det ltrlgencle lindes oplysninger med henvisning til de enkelte
bestemmelscr i le.iekontrakten:

1. Til lejekontraktens $ 1:

Parterne og det lejede

Lejelovens beskyttelse.
De almindeligc rcttighedcr i le.jelovgivningen, som givcs le.jeren
i le.lelbrholdct. er gyldige rnocl cnhver udcn tinglysning. L.e.lc-

rens rettighecler cr clerlbr sikret i de situationcr. hvor c.iendorn-
rnen l.x vidercsælges. E,n ny e.ier af e.iendommen niå respektere
cle alrnindelige rettighecler. sorn lejeren har eller le.jelovgivnin-
gen. Det szlnu.nc gælder aftaler om l'orudbetaling af le.je. ind-
skucl. clepositurn e ller lign. incienl'or lovcns rammer.

Ilar en le.ler dcrimod ved aftalc arhvervct særligc rettigheder.
sorr l\ aftalt uopsigelighed, er denne ret ikke uclen videle sik-
ret ()vet f-or en ny e.lel al'e.jendommen. Denne ret kan le.jelen
clerfor krævc tinglyst. tJdgifien bctales af lc.ieren, medmindre
andet altales.

lrn lc.jcr. clcr cr li'cmlc.jetagcr, nydcr ikke den san'lrnr: bcskyttel-
sc elter le.jeloven sorn den atmindelige lejer, da fiemle.jctageren
i urodsætning til dcn almindeligc le.jer ikke ståu' i kontraktfor-
hold mecl e.jenclommcns c'ier.

Fremleje.
Lc.jckontt'aktcn kan også anvendes ved allaler orr fi'errleje.

Frcrnle.jc er. når clen person. sonr eltcl le.ieaflalen med udle-

.jercn er le.jer, r,idereudlejer le.iligheden helt eller delvist til en

anclcrr pcrsotr.

l,c.jcren rlå som udgangspunkt ikke overlade blugcn a1' det
lejecle til anclrc.

Lejeren af en hcboelscslcjlighed har clog rc1 til at fiomle.jo hojst
halvdelen al- lc.jlighedens beboelsesrum til beboelse (i blandede
le.iemål beboolsesdelen). Det sarnlede antal personel', der bol i
le.iligheden. rnå ikke ovcrstige antallet af beboelsesrun.r.

I leilighedo'. clel uclelukkendc anvencles til beboelse (dvs. ikke
i blandcdc Ic.jcrnål .ili side 9). trar le.ieren endvidere ret til at
l'rernle.je hcle le.jligheden i op lil 2 år, når le.ielens fravær'er
rr iclleltidi gt og skyldes sygclom. lirrretningsrcjse. studieophold,
rn icllcrticiig lbrflyttelse eller lign.

Ljdlcjeren kan dog modsætte sig frcrnle.jcfcrrhold vedrorencle
hele leilighccten, når cienclornmen oml'atter f-ærre end l3 bebo-
elseslc.lligheder'. når det samlede antal personer i leiligheden vil
overstigc antallet af beboelsesrum. eller når udle.ieren i ovligt
hal rirnelig grund til at moclsætte sig li'emle.ic{'orholclet

Alle attaler om liemle.je. dvs. mcllem fiernle.jegivelen og fi'em-
lejetageren. skal indgås skriftligt, og f'remle.jegiveren skal inden
I}em I e.i eperi oclens begy ndel se gi vc ud lc'l eren kopi af ftem le.i eaf-
talen.

I lremle.jelbrhold kan le.jelen ved le.jeallalens inclgåelse såvel
som i le.ieperioden i stedet lbr depositurn \,ælge at stillc sikker-
hed i lolrn af bankgaranti eller indestående på sær'skilt dcpo-
neringskonto.

2. Tillejekontraktens $ 2:
Lejeforholdets begyndelse og ophør

Lejerens opsigelse.
Det fillger al' le.ieloven. at le.lcaltalen af le.jeren kan opsigcs
rred 3 måneders valsel. rnedmindre andct varsel er attalt imcl-
lern parternc. Aitale heronr anf'ores i kontraktens $ I I.

l-e.ielen kan nred I måneds varsel opsige en le.jeallale orn et

aocessorisk enkeltværelse. medrnindle andet er aftatt. Altalc
herorn anfirres i kontraktens $ I l. Et accessorisk enkcltr,ærelse
cr et værelsc. sorr cr en del af udle.jerens beboelsesle.jlighccl.
eller en dcl af et en- eller tolarnilieshus. som udlejeren bebor.

l,e.jcren kan rned 3 månedels varsel opsige en lc.jcaltale om

et separat enkeltværelse (kh.rbværelse), medmindre andet cr
allalt. Altale hcrorn anfores i kontraktens $ I l. Iit scparat
enkoltværclse cr et værelse. som ikke cr en del al ucllc.jclcns

beboelsesle.llighed, eller en del af et en- eller tof-amilieshus, som

udle.jeren bebor.

Udlejerens opsigelse.
l-ejealtalen kan aludle.jelen kun opsiges i tillælde, som er om-
fattet alreglernc i le'ielovcns $$ 82 og 83, og med det varsel, der
efler reglernc i lo.ielovens $ 86 er knyttct til den enkclte type
opsigelsc. hvoralbl.a. fremgår:

at accessoriske enkeltværelscr kan opsiges nrecl I nriurccls
varsel. medmindrc længere varsel t;r aflatt, og

at en beboelsesle'jlighed i et hus. hvori der på tidspunktet lbr
afialcns indgaelse kun t'indes to beboelsesle-ilighcder. hvoraf'
e.jeren bebor clen ene, kan opsiges med I åt's varsel.

Det liemgår endvidere, at andre le.ieaftaler under visse betin-
gclser kan opsiges af uclleieren. når udle.ieren onsker sch, at

benytte det lejede. Opsigelsesvarslet er i disse situationer [ år.

L,oven indeholdel enkelte andre opsigelsesgrunde, heluncler
le.ielens manglendc iagttagclse al god skik og orden. Opsigel-
sesvarslet cl hcr' 3 rnåneder.

Det skal i kontraktens $ I oplyses, om det lejede er en lejlighed
eller et værelse. Er der tale om en lejlighed, skal det ligeledes
oplyses, om lejligheden er en ejerlejlighed eller en andelsbolig.
Hvis der er tale om en anden type lejemåI, angives hvilken.
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Iin e.jcr ellcl cn andelshaver, cler kun udlc'iel en enkelt c-jer-
lc.ilighed ellel anclelsbolig. har elter le.ielovens s\ 82. litra c, en
særlig rnulighed fbr at opsige le.jeren med I års varsel. hvis
e.jeren eller andelshavercn selv agter at benytte boligen. For
e.ier'le.jlighecler gælcter i ovrigt den særlige legel i lejelovens g 84.
litra d. hvor der cl angivet en række betingelser. som skal r,ære
oplyldt filr, at udle.ieren kan opsige le.leaflalen.

lJanset opsigelscsvarslets længde gælder det, at del'siges op
til clen firrste hveldag i cn måned. der ikke er dagen for en
helligdag.

I{eglerne i le.ieloven om udle.ierens opsigelsc kan ikke aflales
Iiaveget til skade fol le.lercn, lbl udle.ieren har opsagt le.jekon-
trakten. Paltcrne kan såledcs hi afiale, at lejeren kan flytte
cf'ter cn kortcle fiist.

Tidsbegrænsede lejeaftaler.
Parterne kan ved atlalcns indgåelsc aflale. at le.ieaftalen skal
r,ærc ticlstrcgrænset..i1'. le.lelovens $ 80, hvis tidsbegr'ænsningerr
er tilstrækkeligt begrunclct i udle.jerens filrhold. fin sær'lig be-
grundelsc l<lr at ucjlcje tidsbegrænset kan f,x r,ære udstatione-
ring eller midlertidig lbrtlyttelsc. Boligletten kan tilsidesættc
vilkåret orn tidbcgrænsning. hvis dct ikke anses 1il' tilstrækko-
ligt begruncict i udlejcrens lbrhold. Dcl fbretiggel en onrf'atten-
dc praksis vcclrtrrende begrunclelsc fbr tidsbegr'ærrset ucllc.i n ing.

l:)n aflale onr ticlsbcgrænsning af' lcieallalen skal indlil.ies i lc-

.jekontraktens d ll. og clet kan være hensigtsntæssigl heri at
oplysc beglundelsen lbr tidsbcgrænsningen.

I:ln lc.jckontrakt. der incloholder alialc om en tidsbcgrænsning
al' le.iet'orholclot. stillr:r som udgangspunkt lc.jcrcn lingere encl

cfter dc alnrincleligc rcglcr i lc.jclove n. 'l'idsbcgrænsningsvilkå-

ret kan dcrlirr i konrmuner nrccl boligregulcring tilsidesættes.
hvis clct skr.lnnes, at le.jcaftalen efler en sarnlet bcdørnmelse er
indgirct på r,ilkår. der cr mcrc byrdefulclc tbr lc.iercn end cie

vilkår', clcr gældcr lbl anclrc le.iere i e.iendommen, uanset at

udlc.leren har en sær'lig begrundelse lirr at udle.je tidsbegrænset.

'l-idsbegrænsccle le.jeaftaler ophorcr udcn opsigelse. når' le.je-

pelioclcn cflcr lc.jcafialen udlobcr. lin tidsbcgrænset lcjeaftale
kan kun bringes til ophor i lc.jcperioden. hvis clettc er aflalt
nrcllcnr l]arternc. cller hvis den anden palt misligholdcr afta-
len. Aflalen indfbjes i kontlaktcns $ ll. Lir det nrcllern palter-
nc a(ialt. at le.jemålet i le.iepcrioclen skal kunne opsigcs, gælder
I e.j e I o r, e ns a I rn incl e I i 

-rlc op s i ge I s eslcg I cr. .j f'. ov en 1ir r.

3. Til lejekontraktens $ 3:
Betaling af leje m.v.

Fastsættelse og regulering af lejen.
Rcglcrnc onr ltrstsættclse og rcgulering af lejcn fincles primær't
i le.ieloven og boliglcgulcringsloven Det alhængcr al'leiemålets
art og beliggcnhecl" hvilkc rcgler i disse love le.ien l-astsættes og
leguleres cl'tcr.

Lejefastsættelse ved aftalens indgåelse.
I korrmuner'. hvol boligleguleringslovens kapitcl II-lV fincler
anvendclsc - såkaldtc regulcredc kommuncr- gælder dcr særli-
gc rcgler om le.jens storrelsc vecl lejeaftalens indgåelse. .if'. bo-
ligrcgulcringslovens $ 5, stk. l.

I lovedrcglen cr. a1 lc.icns strlrrclse ikke må overstige det be lob,
sonr udgør dcn omkostningsbesternte le.je for le.jcrnålet rned et
beregnet tillæg lirr evt. lbrbedringer.

Der gældel særlige regler for "snrå-e.jendornme". jl'. nedenf'or

Som undtagelse herll'a kan lejcn dog for "getrnemgribcnde filr.-
bedrede le.iernå1" aflales til et belob. der ikke væscntligt over-
stiger det le.iedes værdi. Boligreguleringslovens $ 5, stk. 2. inde-
holdel en definition al"'gennerngribende lorbcdrede le.jemå1".

Afgorelse af, hvorvidt le.jen væsentligt ovelstiger det le.lcdcs
værdi. berol på en samrnenligning med den le.je, sorn betales
fcrr tilsvarende le.iernål i kvarteret eller onrrådet rrecl hensyn
til beliggenhed. art, stolrelse, kvalilet. udstyl og vcdligchol-
del sesstand.

For lejemål med omkostningsbestemt le.ic gætder endvidcre.
at der ved lejealtalens indgåelsc ikke kan af-tales en le.ie ellcr
te.jcvilkår. der efter en samlct beclornmelse el mere byldefirldc
lor le.jelen cncl de vilkår. der gælder f'crr andr"e lejere ie.jcn-
dommcn.

I kommuner. hvor boligreguleringslovens kap. Il-lV ikkc er
gældendc - såkaldte uregulerede kornmuner - gælder ingen
særlige rcglcr om lc.jens strlrrclse ved lejeallalens indgiiclsc.
rnen le.jeren kan efter afialens indgåelsc lbrlange le.jen sat nocl.
hvis den væscntligt overstiger det le.icdes vær'cli.

Lejeregulering i lejeperioden.
Sorn udgangspunkt reguleles lejen for lejemål beliggencle i

rcgulerede komnruner elter reglelnc om omkostningsbestentl
leie, medens lejen fbr le.jernål beliggendc iulegulcrcclekomrnu-
ner reguleres efler rcglerne orn det le.jedes værdi.

Småejendomme.
Sorn undtagelsc fia de ovenlbr uævnte regler om le.iens laslsæt-
telse og reguleling gælcler der i regulerede kommunel særligc
legler lbr lc.jemål i c.jendomnre. som l..ianuar 1995 omthttecle
6 ellcr l'ærrc bcboelscslc'lligheder' (småe.jendontmo).

Ved lastsættelsc og rcgulering al le.ien fbl disse le.jcrnål gældcr
reglcrne om dct le.jecles værdi således, at le.ien i disse e.icndonr-
nrc kan lbrho.jes eller neclsættes. hvis den er væsentligt laverc
henholdsvis \/æsentligt ho.ierc entl den le.je, cler' lreterles lbl til-
svarendc le.jernål i storre ejendornme, hvol le.icn cl rcgulerct
eller rcglernc om omkostningsbestemt leie.

Enkeltværelser.
For separate enkeltværelser (klubværelser) i legulerede korn-
mr-rtrer l'astsættes og reguleres le.jen el'ter leglerne om omkost-
ningsbesternt le.lc.

I cnkeltværelscr til beboelse. hvor værelsenle er en clcl af'ud-
lc'jercns beboolsesle.jtighed eller en del a1' et cn- eller tolami-
lieshus, sonr udlejeren bebor'. og i klubr,ærelser i ureguleleclc
kommuner firståettes <lg reguleres le.len efter clet le.jecles vzr:r'di.

Blandede lejemå|.
l,eien lirr blandeclc le.jcmål - clvs. le.icrnril. cler anvenclcs trådc

til lreboelse og til anclet end beboelse - r'eguleres sclrn uclgangs-
punkt på sallmc måde sonr lene bcboelsesle.jenrå1.

llvis de lokaler. som anvendes til beboelse, og de lokaler'. som

alene anvendes til andet end beboclse, er heliggende i hver
sin lysiske enhed" gælder der imidlcltid særlige regler lbr cle

lokaler. der alene anvendes til andel end beboelse..if'. elhvervs-
le.jclovcn.
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Skatter og afgifter.
Både i regulerede og uregulerede kommuner er det muligt at
varsle særskilte leieforhøjelser sorn følge af stigninger i ejen-
domrnens skatter og afgifter. I den omkostningsbestemte hus-
le.je kan skatter og afgilter alternativt medtages i driftsbud-
gettet.

Ilortfalder eller nedsættes skatter og afgi{ter, skal udlejeren
med virkning lra nedsættelsestidspunktet foretage en tilsva-
rende le.ienedsættelse fbr de leiligheder og lokaler, i hvis le,le

udgilten har været indregnet.

Nettoprisindeksregulering.
LJdle.jeren kan i visse situationer vælge at regulere le.jen efler
udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Der findes
2 fbrmer for nettoprisregulering, som er undtagelser fra de
almindelige regler om lejeregulering.

For lejemål i ejendomme med omkostningsbesternt leje kan
udlejeren beslutte, at le.ien dn gang om året og i perioder på 2
år ad gangen reguleres efter nettoprisindeks i stedet tbr efter
reglerne om omkostningsbestemt husleje.

For andre e.iendomme samt for le.iemåI, hvor lejen er fastsat
efter boligreguleringslovens $ 5, stk. 2, kan det aftales, at le-
jen under le.iefbrholdets beståen skal reguleres dn gang årligt
efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Den
nettoprisindeksregulerede le.ie kan kræves nedsat. hvis den væ-
sentligt overstiger det lejedes værdi.

En aftale orn regulering af lejen efter nettoprisindeks skal
indtøjes ile.iekontraktens $ ll. Det bør heraf frerngå, hvilket
tidspunkt, del danner udgangspunkt for reguleringen, og hvil-
ken værdi nettoprisindekset har på dette tidspunkt. Det skal
endvidere tiemgå, hvornår lejen l'ørste gang vil blive reguleret.

"Fri lejefastsættelse".
Ilåde i regulerede og uregulerede kommuner kan aftaler om
"fii leiefastsættelse", jl'. lejelovens $ 53. stk. 3-6, indgås i le-

.ieaftaler om:
- beboelsesle.iligheder i ejendomme, der er taget i brug efter

den 31. december l99l
- beboelsesle.iligheder, der den 3l . december l99l lovligt ude-

lukkende benyttedes til erhvervsformåI. Det samme gælder
fbr lokaler, del senest forinden denne dato lovligt var benyt-
tet udelukkende til eller lovligt var indrettet udelukkende til
erhvervsfbrnrål og

- beboelseslejlighed eller enkeltværelse, der er nyindrettet i en

tagetage" som den l. september 2002 ikke var benyttet til
eller registreret som beboelse, samt i nypåbyggede etager,
hvortil der er givet byggetilladelse efter den l. iuli 2004.

lndgås en altale om lii le.jef'astsættelse. kan leien kun sættes
ned i de tilfælde, hvor der er allalt en leje, der er urimelig høi.
Le.ieren har således ikke som ellers mulighed for at få lejen sat
ned. selvom den aftalte le.le væsentligt overstiger den omkost-
ningsbestemte le.je eller det lejedes værdi.

En aftale om lii le.jef'astsættelse og om lejeregulering i lejeperi-
oden skal indtilres i leiekontraktens $ I l.

Er der indgået en le.ieallale om fri lejefastsættelse, kan det
aftales, at lejen i lejeperioden skal reguleres efter nettopris-
indeks. Aftalen skal indføjes i le.jekontraktens g I l.

Fremgår det ikke af lejeaftaten, at le.ien kan reguleres efter net-
toprisindeks, kan lejen ikke reguleres i lejeperioden. l-ejen kan
dog reguleres som folge af stigninger i og pålæg af nye skatter
og afgifter. I leiemål i uregulerede komrnuner kræves særskilt
aftale herom. Aftalen skal indføjes i lejekontraktens g I l.

Indeksfi nansieret boligbyggeri.
Der findes særlige regler fbr lejef'astsættelsen i e.iendomme, hvis
opførelse er finansieret med indekslån.

Efter disse regler kan lejen fastsættes således, at den samlede
lejeindtægt kan dække ejendommens nødvendige driltsudgifler
på tidspunktet fbr e.iendommens opfør'else med tillæg af af'-

kastning af eiendommens værdi.

Tilsvarende regler gælder for ejendomme taget i brug elter l.

.januar 1989, der er opfiørt af og udleies af udlejere omt'attet af
lov om reah'enteafgift.

For begge typer af ejendomme gælder der sær'lige regler tirr
regulering af le.jen i le.jeperioden.

Forbedringer.
Ilvis udleieren har gennemført lbrbedringer af det lejede. kan
der efter nærmere lastsatte regler kræves leietbrhøjelse herl'or.

Lejens betaling.
Udle.ieren bestemmer. hvordan de nævnte beløb betales og
anviser en konto i et pengeinstitut, hvor le.jen og de hertil
knyttede bidrag betales.

Det kan aftales, at le.ien skal betales for en periode af 3 måne-
der ad gangen. En sådan aftale skal fiemgå af $ I l. En længere
periode end 3 måneder kan ikke gyldigt aftales.

Pligtige pengeydelser.
For en række betalinger i lejeforholdet gælder, at de er "pligti-
ge pengeydelser", hvilket betyder, at udleieren kan ophæve le-

ieaftalen under iagttagelse afvisse betingelser, hvis de pligtige
pengeydelser ikke betales. Beløb, der er pligtige pengeydelser,
er bl.a. leie. depositurn og forudbetalt leie oB reguleting heral'.
varmebetaling. antenne- og internetbidrag, a conto bidrag for
vand, betaling fbr køling samt betaling af påkravsgebyr'.

Forfalder le.ien m.v. til betaling på en helligdag, en lc.rrdag el-
ler grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfolgende
hverdag. Rettidig betaling af husle.je er betaling, som firretages
senest på fbrf'aldsdagen

Betales lejen ikke rettidigt, kan udle.leren afgive påklav her-
om. Påkravet kan tidligst afgives efter 3. hverdag eftel sidste
rettidige betalingsdag. Udlejeren kan opkræve et gebyr hertbr,
som er fastsat i leieloven.
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4. Til lejekontraktens $ 4:
Depositum og forudbetalt leje

Depositum.
(Jdlc.jeren kan i Ie.ieal'talen betinge sig. at le.ieren betaler et dc-
positurn til sikkerhed l'or le.jerens lorpligtelser ved li'trflytning.
Depositum kan hr,r.ist svare til 3 rråneders leie. I ftemle.jefor'-
hold kan le.jeren vælge at stille bankgaranti eller deponere i

stedet fbr at indbclale depositum.

Forudbetalt leje.
LJdle.iercn kan endvidere betinge sig. at leleren ved le.jeaftalens
indgåelse fbrucl betaler et belob. sorn ho.ist svarer til 3 måne-
ders le.je. Sådan lbrudbetalt le'je kan le'jeren lade indgå sont
husleiebetaling i de sidste 3 måneder af le.jeperioden.

Båcle clepositLrnr og lbnrdbetalt lc.lc kan kræves lbrholdsrnæs-
sigt fbrho.iel, nirr le.jerr I-orho.jes. Forhojelsen kan opkræves
med ligc skrrc månedlige belob over santme antal måneder,
som deposituur og lbrudbetalt le.je svaredc til ifbrhold til le-

.ien ved le.icfilrholdcts indgåelse. Det bor fterngå specificeret
af le.ieopkrævningernc. hvilket belob der udgor sclve le.ien, og
hvilke beklb dcr vodrtrrcr regulering a1'lirrudbetalt lc.je og re-
gulering al' depositum.

5. Til lejekontraktens $ 5:
Varme, køling, vand og el

li'elterne i lc.iekontrakten afkrydses. dels al hensyn til oplys-
ning r'r.rr det le.jede. dels al' hensyn til de oplysninger. sorr'l

korrrnuncn har brug tbr ved en ovcntuel boligstottebelegning.

I e.jcndornnrc. hvor udle.ieren leverer varme og vnrmt vancl
samt el til andct end opvarmning. og i e.jendomrne" hvcll beta-
ling filr vancl og koling sker eflel f'rrrblugsmålcre. skal le.ieren

som hovcdregcl indbetale a conto belob til dækning af udle-

.jercns uclgiller.

lJclgil'tcn til le.iernålets opvarmning og f-olsl,ning rnecl vannt
vancl samt cl til andet end opvarmning kan ikkeincJeholdes
i lejcn. I)et samrrc gælder fbr udgiltcn til vandfbrbrug t'rg

koling. hvis fordclingen af udgiften sker efter målere. Delte
gælder dog ikko for enkellværelser til beboelse, hvor udgiJ'ten
til opvalmning, vancl. cl til andct errd opvarnrning og koling
kan vær'c incleholdt i le.jen.

Vcd vand-, varme-, el- og kolingsregnskerbsårets udlob skal

udle.iercn licnrsencle særskiltc regnskabor f irr dc afholdte ud-
gifter og inclbetaltc a conto bekrb fbr regnskabsperioden.

Rcgnskabernc skal r,ære komnrel lrem til le.jerne senest 4 må-
neder ellel regnskabsår'ets udlob. Skcl leverancen al' \i arme.
el og koling 1l'a ct kollektivt lorsyningsanlæg. er regnskabet
dog rettidigt aflagt. hvis dct er kommet fi'em til le.jerne senest
3 måneder eftcr. at udlejeren har modtaget enclelig aliegning
l'r'a forsl'nlng5anlægget. Sker leverancen fia et kollektivt lblsy-
rr ingsan I æg. ska I rcgnskabsåret f'crl ge fbrsy ningsan læggets.

Varrnelevereutdører skal sikre sig. at nærnlerc oplS,sninger otn
le.jerens varmefordelingsrnålere stitles til rådighecl fbr le.icren
på clennes anmodning,.jl. $ 9 i bekendtgorelse om varnrelilrde-
lingsntålere. der anvendes sont grundlag fbr fblcleling a1'var-
rneudgifter.

llar le.ieren betalt for lidt i a conto bidrag. kan udle.jeren kræ-
ve tillægsbetaling ved den forste le.jebetaling. der skal linde
sted. når der er lorløbet lrnåned efter, at le.jelen har rnodlagel
de enkelte regnskaber. Overstiger tillægsbetalingen 3 måneclers
leje. kan lejeren beslutte at betale i 3 lige store rnånedlige later.

Har le.ieren betalt fbr meget i a conto bidrag. gælder lirr både
vand-, varme-, el- og kcllingslegnskaber, at det 1'or nreget bc-
taltc skal tilbagebetales til le.ieren, enten kontant ellcr vcd ll'a-
drag i første le.jebetaling efter, at regnskabet er udsendt.

Kommer de enkcltc regnskaber fbr ser-rt li'em, kan udle.jeren
ikkc krær,e tillægsbetaling el'ter regnskabet. Frernsendcs rcgn-
skabet ikke indcn yderligere 2 nrånedel el'tel de nævnte liister.
kan le.leren undlade at indbetale a conto bidrag. indtil le.jeten
hal nrodtaget regnskabet og har rnodtaget et eventLlclt f'clr mc-
get betalt bidrag lill clen a{tluttcde regnskabsperiode.

Det skal ved alkrydsning angivos. onr udle.jcren levcrcr ol til
le.ierrålet. IIvis dette ikke er tilf'ældet, skal le.jeren sclv sorgc
for at indgå aflale med en el-leverandirr onr levering heraf'.

6. Tillejekontraktens $ 7:
Vedligeholdelsesstand ved indflytning

I lejekontraktens $ 7 skal parterne vecl alkrydsning tur-uivc,
om le.jenråles stand er eller bliver konstateret vcci et indtll,t-
ningssyn.

LJdIe.iere a1' beboelseslejIigheder skal udalbeide en ind 111,tni ngs-
rapport. lJdarbejdelsen skal ske i samalbc.lde med le.jercn. såi-

ledes at lc'icten indkaldes til dcltagelse i ct indflytningssl,n i

fcrrbindelse med incl f)ytningen.

Udlc.icren" der kun udle.jer en bolig, herirnder ejelen al'cn cnkclt
e.jer- eller andelsbolig. har dog ikke pligt til at afhrlde incl{lyt-
ningssyn. LJdlejerens fothold pii tidspunktet. hvor le.ieren kan

disponere ovcr le.icrrfilet. vil være algolencle fbr'. om udle.jclcn
har pligt til at afhotde syn. Det vil typisk være li'alc.jeliirlroldcts
begyndelsc. Ilr der tvivl om. hvorvidt udle.iercn alone udle.icrdn
bolig. kan le.jercn anrnode ucllc.jeren orn at unclerskrivc en tro og
love-erklæring orn, at denne alene udle.jer en bolig.

LJdlelerc al enkeltr,ær'elser har heller ikkc pligt til at alholdc
ind f'lytningssyn.

[Jclle.ieren skal indkalde lejeren til dcltagelse i ind111,1ni6gss1,-

net. l)er gælder ikke specilikke regler for', hvornår og hvorclan

le.jeren skal indkaldes. men det fbruclsættes. at lejeren indkal-
des nred så tilpas lang l'r'ist. at le.jelen har rnulighetl fbr at r'ære

til stede.
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I indflytningsrappoften angives, hvordan lejemålets stand er
ved indflytningen.

Indflytningsrapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller
sendes til le.jeren senest 2 uger efter synet, hvis denne ikke er
til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af
fapporten.

Lejemålet skal til sin tid afleveres i samme stand, medmindre
andet aftales, jt'. dog nedenstående afsnit om istandsættelse
ved fraflytning - indvendig.

Det kan ikke altales, at det lejede skal afleveres i bedre stand,
end det var ved indflytningen.

Er det lejede ikke ved overtagelsen i den stand, som le.jeren
if'ølge aftalen kan kræve, skal lejeren overfor udlejeren gøre
manglen gældende senest 14 dage efler lejeforholdets begyn-
delse. Fristen gælder, selvom lejeren inden fristens udløb har
deltaget i et indflytningssyn og har modtaget en indflytnings-
rapport. Hvis udlejeren ikke reagerer, har lejeren mulighed for
at lade væsentlige mangler udbedre for udleierens regning, at
kræve at udle.ieren betaler en erstatning, eller at hæve aftalen.
Leierens mangelsbeføjelser er således afhængig af, at leieren
gør brug af sin indsigelsesadgang senest l4 dage efter lejefbr-
holdets begyndelse. Har lejeren giort indsigelse uden, at mang-
len er udbedret, hæfter lejeren ikke for manglen i forbindelse
med ti'aflytning.

Indvendig vedligeholdelse.
Den indvendige vedligeholdelse omfatter maling, hvidtning,
tapetsering og lakering afgulve i det lejede.

Maling omfatter maling af radiatorer og træværk i lejlighe-
den, herunder døre, karme, gerigter, paneler, entredør på den
indvendige side og indvendige vinduesrammer til rammernes
kant og fals.

Hvis ikke andet aftales, påhviler den indvendige vedligehol-
delse af lejemålet udlejeren.

Udlejeren skal i så t'ald månedsvis afsætte et beløb på en
indvendig vedligeholdelseskonto for lejligheden.

Udlejeren har også pligt til at afsætte beløb til indvendig vedli-
geholdelse for blandede lejemål - dvs. lejemåI, der anvendes til
både beboelse og til andet end beboelse - og for enkeltværelser
til beboelse. Er lokalerne beliggende i hver sin fysiske enhed,

skal der dog kun afsættes beløb til indvendig vedligeholdelse
for beboelsesdelen.

Udlejeren skal hvert år senest 3 rnårreder efter regnskabsårets
afslutning skriftligt oplyse le.ieren om, hvilket beløb der står
på kontoen fol indvendig vedligeholdelse.

Lejeren kan kræve, at udlejeren foretager indvendig vedli-
geholdelse af le.iemålet så ofte, at det lejede altid er i god
vedligeholdt stand, og såfremt udgiften kan aflroldes af det
beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen.

Når udlejeren efter udførte vedligeholdelsesarbejder liadrager
beløb på vedligeholdelseskontoen, skal lejeren samtidig have
en skriftlig opgørelse over de afholdte udgifter med oplysning
om, hvilket beløb der herefter er til rådighed.

Uden forudgående aftale med udlejeren kan en lejer, der selv
har ladet arbejder udføre, ikke kræve betaling af indestående
på den indvendige vedligeholdelseskonto. Ligeledes kan udle-
jeren bestemme, hvilke håndværkere der skal udføre arbe.idet.

Det kan aftales, at den indvendige vedligeholdelse påhviler
leieren. Dette indebærer, at lejeren ud over lejen selv skal af'-

holde udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og lakering al
gulve i det lejede. Aftale herom angives ved afkrydsning ved
"Lejeren" i kontraktens $ 8. Udlejeren kan kræve, at vedlige-
holdelse skal ske så ofte, at det lejede altid er i god vedlige-
holdt stand.

Udlejeren eller dennes stedfbrtræder har ret til at få eller
skaffe sig adgang til det leiede, når forholdene kræver det.

Udvendig vedligeholdelse.
Al anden vedligeholdelse end maling, hvidtning, tapetsering
og lakering af gulve i det lejede betragtes som udvendig
vedligeholdelse.

Hvis ikke arrdet aftales, påhviler den udvendige vedligeholdel-
se af lejemålet, bortset fra låse og nøgler, udleieren.

Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved
lige. AIle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas,

vand, varme og kulde skal holdes i god og brugbar stand.
Udlejeren skal ligeledes sørge for renholdelse og sædvan-
lig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede,
ligesom udlejeren skal renholde fortov, gård og andre lælles
indretninger.

Er der ikke aftalt andet, skal lejeren i lejeperioden foretage
vedligeholdelse og fornøden fbrnyelse af låse og nøgler, så

disse altid er i god vedligeholdt stand.

Der kan mellem leieren og udlejeren aftales en anden vedlige-
holdelsesfordeling, fx således, at lejeren påtager sig at skulle
vedligeholde og eventuelt forny toiletkummer, hanet, køleska-
be, køkkenborde, blandingsbatterier, ruder, gulve, gulvbelæg-
ning og lign. Aftaler, hvorefter lejeren påtager sig at vedlige-
holde andet end låse og nøgler, skal indføjes i lejekontraktens

$ 11.

For lejemå1, der er omf'attet af boligreguleringslovens ka-
pitel II-lV, kan det dog ikke aftales, at lejeren overtager
udlejerens pligt til udvendig vedligeholdelse. Det kan dog afta-
les, at lejeren skal vedligeholde den have, som indgår i det
lejede.

Er der mellem lejeren og udlejeren aftalt en sådan anden

vedligeholdelsesfoldeling, skal leieren i lejeperioden foretage
vedligeholdelse så ofte, at de pågældende indretninger altid er
i god vedligeholdt stand.
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Fraflytningssyn mv..
LJdleiele. dcr på liaflylningstidspunktet udle.ier mere end 6n
beboclsesle.llighecl, er lbrpligtet til at alholde fraflytningssyn
salrmen med le.leren og udarbejde en liaflytningsrapport
efler le.jelovens $ 98. stk. 3-5.

Istandsættelse ved fraflytning - indvendig.
Ilat udle.ieren pligten til at fbrctage den indvendige vedlige-
holdelsc a1'le.jenrålet. t,il le.ieren alene kunne blive mødt med
krav onr at n'lalc osv.. hvis le.ieren har påfort leiemålet
skader. Le.jcrcn skal således ikke udbeclre fbrringelse, sorn
skl,ldes slid og ælde.

FIar le.jeren vecl allalen overtaget den indvendige vedligehol-
dclsespligt. skal le.jeren vccl lejefbrholclets ophør allcvere le-
jemålet i sarnrre stancl som ved overleveringen. Det betyder.
a1 le.ieren indcn fiallytning skal udt-øre den vcclligcholdelse af
lofter. r,æggc. gulve os\,.. sorn burde have været udlbrt i lobet
a1' lc.leperiodcn.

Istandsættelse ved fraflytning - udvendig.
Låse og nugler og cvcntuelle anclre gcrrstande, sorn elter
aflalen er omfattet al le.jcrens udvendige veclligcholdelses-
fbrpligtelsc. skal ved le.jef'orhclldcts ophc.rr alleveres i
sammc stand som vcd ovcrlcvelingen med undtagelse af' den
f'orringelsc. sorn skyldes alrrindeligt slid og ælde, dog under
fbruclsælning al'. at genstandenc har været lobcndc vcclligeholdt.

[)et kan ikkc al1ales, at clct lejede skal al'levercs i en bedre
stand, end clct var vcd inclflytningen.

8. Til lejekontraktens $ 10:
Beboerrepræsentation, husorden og øvrige
oplysninger om det lejede

Beboerrepræsentation.
l]eboerrcpræscntantcrno kan på nogle omr'åcler indgå allaler mecl
udle.ieren på dc ovrige le.ieres vcgne, hetundcl trl.a. altaler onr
gcnncnr lore lsc al' lælles f'orbedringcr i c.jenclomme n. F)nd-

viderc gælclcr dcr i forbindelsc med varsling af le'ieforho.ielser
og varsling al'lællcs lil'bcclringor særligc rcglcr firr ejendom-
rrc rncd bctrocrrcpræscntation.

Husorden.
Det påhviler udle.iercn at sørge 1br, at cler iciet hele hersker'

orclen i c.jcnclorrmen. l{eglerne herlilr kan værc neciskrevct i

en husordcn.

Er der valgt beboerrcpræsentanter. kan et betrttermode vecitage
en husolclen. Den er gældcndo. medrnindre udle.ieren har

vægtigc grunclc til at lnodsætte sig clette.

[.e.leren skal fblge clisse regler og andle rimelige påbud til
sikring af'gocl husordcn og en lbrsvallig brug aldet lejede.

Øvrige oplysninger om det lejede.
I.ler zrnl'orcs oplysninger om del le.jede fx praktiske oplysninger
orn f'crlholdcnc i e.jendommen rn.r,.

9. Til lejekontraktens $ 11:
Særlige vilkår

ller skal anfbres allc aftalte liavigclser lia le.jelovgivnin_uen og
le.iekontraktens tryktc bestemmelser. Sådanne allaler vil kun-
ne medtbre, at leieren opnår færre rettigheder eller pålægges
storre fbrpligtelser end efler de ahnindelige besternn.relser i le-

.ielovgivn ingen.

Dc aftalte særlige vilkår har fbrrang i forholtl til lejealtalens
ovlige vilkår.

Det angives i kontraktens $ I l, om dcr gælder sær'lige vilkår
for lejefastsættelse, der skal opll,ses orn i leiekontrakten. her-
under I'x i fbrhold til plivat byfirrnyelse og boligfbrbcclrirrg.
afkastberegningen" aftalt gron byfornyelse, regulering cller'
neltoprisindeks og ti'i le.jefastsættelse. Oprernsningen el' ikkc
r-rdtrlmmende.

Ilr del ikkc plads til de særlige vilkår'undel kontraktens $ ll.
flyttcs vilkårene onr ieller lirrtsættes i et tiltæg til le.jekontlak-
1en. Dct anbcl'ales. at et tillæg til le.jekontraktenen underskri-
ve s særskilt.

Øvrigc oplysningcr om det lejede. dcr ikke hal karakter al
særlige vilkår nrellenr parterne. anfbres under kontlaktens $ 1 0.

Aftale om digital kommunikation,
Ønsker udle.ieren og le.ieren at give hinanclen mulighecl fol at
bruge lx e-mail til at udveksle digitale dokumenter, hvrrr dcr'
i le.ielovgivningen stilles klav om skrittlighed, eller hvol dcr
lirreskrives en meddelelsespligt mellem parterne. der ikkc hcn-
sigtsmæssigt lacler sig gennemt-ore på andre rnåder encl skritl-
ligt, skal dette allales mellem palleme. Er del ikke inclgået

en sådan aflale kan skriftlighedskrav i leielovgivningcn alcnc
oplyldcs ved at 1i'emsencle papirdokumenter.

lin sådan aftalc kan angivcs ikontraktens $ ll. Dcr stilles ikke
krav 1il indholdet alaflalen. Allalen kan lirlmuleres brcclt cller
afgrænses til bestcrnte meddelelser. Aftalen bor angive. hlil-
ke nrailaclresser der kan anvencles. Visse oplysninger kan dog
ikke være omf'attct alen sådan aftale,.if'. le.felovens $ 4. stk. 2.

Aftalen kan til enhver tid opsiges uden varscl.

Privat byfornyelse og aftalt boligforbedring.
F'or le.jcmål^ som er ombygget el'ter den tidligere gældendc lov
onr privat bylblnyelse. eller el'ter kapitel 5 i den tidligerc gæl-
dende lov orn byf'crrnyelse, og hvor lejefbrho.jelse er beregnet
cller samme love. skal det udtrykkeligt oplyses i le.ieaflalen. at

Iejemålet er ombygget i henhold til lov onr privat bylbrnvelse
eller efler kapitel 5 i clen tidligere gældencle lov orn bylirrnycl-
se. Af le.ielovens $ 4 a tierngår. hvilke oplysninger, der nttrme-
re skal angives i kontrakten.
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AIkast.
Ønsker udle.jeren at opkræve en leie, hvor afkastet beregnes
efter $ 9, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforhol-
dene, skal det fremgå af lejeaftalen. Af lejelovens g 4, stk. 5,
fremgår, hvilke oplysninger der nærmere skal angives i kon-
trakten.

Aftalt grøn byfornyelse.
For lejemåI, som er ombygget efter bestemmelserne om aftalt
grøn byfornyelse i kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvik-
ling afbyer, og hvor lejeforhøjelse er beregnet efter lejelovens
$ 58 a, skal det udtrykkeligt oplyses i lejeaftalen, at lejemålet
er ombygget efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling
al byer.

Regulering efter nettoprisindeks.
For lejeaftaler, som er omfattet af udlejerens beslutning om
regulering efter nettoprisindeks, jf. g 9 a i lov om midlertidig
regulering af boligforholdene, og som indgås, efter at udle-
jeren har truffet beslutning om en sådan regulering, skal det
fremgå af lejeaftalen, at lejen reguleres efter nettoprisindeks.
Af lejelovens g 4, stk. 8, fremgår, hvilke oplysninger der nær-
mere skal angives i kontrakten.

Fri lejefastsættelse.
Der henvises til afsnittet i ve.iledningens pkt. 3 herom. Af leje-
lovens $$ 53, stk. 3-5, fremgår, hvilke oplysninger der nærmere
skal angives ikontrakten,
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BILAG 3

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Bolette Bendtsen
15. januar 2020 17:20
Carlo Carlsen
LejekontrakV Bredgade 103, 1 th

HejCarlo,

Underskrift via Visma Addo kræver Nemld, hvorfor lejekontrakt med tilhørende bilag sendes tiljer her pr. mail.

Serfrem tilat møde jer imorgen torsdag og tale det hele igennem.

Med venlig hilsen

Bolette Bendtsen

1



BILAG 4

Hej Bolette

Noteret. Jeg kommer ind og henterfærdig kontrakttilunderskrifter imorgen kl. 11:00 - 12-00. Vikan
også mødes på nr. 103, da jeg har brug for at tage mål af alle rum som tidligere nævnt pr. telefon i dag.
Endvidere vil jeg gerne tale om mulighederne for, at du som udlejer bekoster vinkøleskabet og
vinduespladen på badeværelset.

Lad mig vide hvor at vi skal mødes

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Carlo Carlsen

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Fra:
Dato:
Til:
Emne:

Carlo Carlsen
17. januar 2020 16:43
Bolette Bendtsen
Sv: Bredgade 103, 1. th

Bolette Bendtsen
17. )anuar 2020 15:59
Carlo Carlsen
Sv: Bredgade 103, 1. th

Carlo Carlsen
16. januar 2020 22:21
Bolette Bendtsen
Sv: Bredgade 103, 1, th.

HejCarlo,

Jeg kan ikke imødekomme jeres ønske om et lejeniveau på kr. 29.000, da jeg som nævnt har andre
interesserede til lejligheden.

Med venlig hilsen

Bolette

Hej Bolette,

Det er meget skuffende - særlig i relation til den dyre parkeringsløsning. Vi går dog ud fra, at det så er
uproblematisk at reducere lejen til 29.000 kr./md.

1
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Carlo Carlsen

Fra:
Dato:
Tit:
Emne:

Bolette Bendtsen
16. januar 202016:02
Carlo Carlsen
Sv: Bredgade 103, 1. th

HejCarlo,

Hermed som lovet svar på de sidste ting til brug for jeres endelige beslutning, om hvorvidt i ønsker at
indgå kontrakt på lejemålet, Bredgade 103, 1 . th, Lad mig endelig vide om der er noget jeg har glemt.

1. Vinkøleskab: Kan installeres, men det bliver for jeres egen regning. Forventet pris ca. 20.000
kr.

2. Skillevæg i værelse ved stue: Jeg afventer en pris førend jeg kan tage endelig stilling til om det
kan indeholdes i budgettet for lejemålet

3. Vinduesplade på badeværelse: Kan udskiftes til sten/marmor, men det bliver for jeres egen
regning. Forventet pris ca. '10.000 kr.

4. Rengøringstilbud: Er rekvireret og jeg afventer yderligere fra driftschefen

5, Parkering Dr. Tværgade: Jeg har tryllet via en god bekendt - I kan springe ventelisten over når
jeres behov for en ekstra p-plads opstår og med 10o/o rabat på parkeringsaftalen med phuset.
Priser for p-huset findes her: https://www.ieudan.dk/services/parkering/dr-tvaergade/

6. Hårde hvidevarer i køkken: Er umiddelbart af mærket Siemens. Jeg er dog ved at få det
bekræftet

7. Plads nr. 1 , Bredgade 103: P-pladsen kan jeg give dig for 2.500 kr./md. Mere kan det desværre
ikke blive til, da det modsvarer hvad jeg betaler for den.

Jeg ser frem til at høre nærmere fra dig om end det nok ikke er blevet til den løsning, du havde håbet
på.

På forhånd tak
Bedste hilsner

Bolette Bendtsen

2



f)ansk
Sprognævn

Forside /

SØgning

Q noteretl

Nye ord i dansk dsn.dk

noltelre .yå, -r, -de, -t (skrive ned; rcgistrere; fastsætte pris el. ku6) O

BILAG 5

tvlenu v Nyhedsarkiv Kontakt os

x 3 avancerut

Resultat 1-'l af 1Retskrivningsord bogen



e)e.6 (D I hnps://vJlw,merriam-webst€r@m/didaonary/note tr .-ef oltt\E)E

qnote X

note hansitive verb
noted; noting

Legal Definition of note (Entry 2 of 2)

I r to recognize the existence or presence of
// noted probable jurisdiction

2 : to make a notarial memorandum of nonpayment of (a negotiable instrument)
on presentation

More from Merriam-Webster on ,rote
Rhyming Dictionary: WordS.thi! .rhyne. tryilh 4of,e

Thesaurus: All sllnonyms and antqnyms for not€

Spanish Central: Translation of nofe

Nglish: Translatron of note fo!'sp€nish Speakers

Britannica English: Translation ofroCe fof Afabic Speakers

Brita nnica.com: Encltctoped!a article aboq! note

BILAG 6
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Tilbud T001345

Kunde
Carlo Carlsen
Bredgade 103,
1. th.

Leveringsadresse
Carlo Carlsen
Bredgade 103,1. th.
1264 København K
Danmark

Nummer Beskrivelse Mærkning

1 1 1 05808

21 350301 08

31 80069

11111101

9991 1

Med venlig hilsen
Hansen Møbler ÆS

Jonas Jonasson

Hansen Møbler A/S, København hansenmoebler@hansenmoebler.com
www.hansenmøbler.com

Bord Naan 195 Amerikansk 1

Valnød h.74 cm

Model 195 Bl extendable 195 51 2401290/340/x95cm Black

Designer: Piero Lissoni

Stol, Lia, siddehøjde: 45,5 cm

Lia stol, model

Lia stol. stelfarve

Lis stol, polstring

Designer: Roberto Barfieri

10

Grand sofa opstilling, Corsorao 08
incl tray

V|PP971 Bord - Medium

VIPP furniture colour

Designer: Vipp

Fragt inkl. udpakning og opsætning

lalt

BILAG 7

Hansen Møbler

Antal Salgspris Rabatpct. Beløb

57.753,00 20 46.202,40

11.300,00 20 90.400,00

1 19.760,00 95.996,00

19.995,00 15.996,00

2.000,00

250.406,40

20

20

2.000,00

Debitornr.
Reference
CVR nr.
Vores ref.
Gyldig til

D025288 Leveringsform
Betalingsbetingelser
Sælger
Speditør

Ex Works
50% down, 50% at ETA
Jonas Jonasson
Paustian bil

Ordredato 17-01-2020

DKK
T001 345

Valutakode
EAN nr.



BILAG 8

From:
Date:
IO:
Cc:
Subject:

Lauren Smith
17 January 202013:30
Carlo Carlsen
Anne Abrahamsen
Admission to CIS

Dear Mr. Carlsen

Thank you for your visit to Copenhagen lnternationalSchool.

Following your request to re-visit the procedure on payment terms by enrolling in the Middle of March I have now
had the opportunity to discuss this with our CFO.

We can as an exception and due to the "location" of the Easter Holiday this year offer you to enroll your two
children as of the 2no week of March through the remainder of the school year for 35% of the yearly tuition.

Normally this would result in a fee of 50% of the yearly tuition.

The Application Fee and Registration Fee will apply infull.

Yours Sincerely,

Lauren Smith
Head of Admissions
Copenhagen I nternational School

1



Dansk oversættelse af bilag 8

Fra:
Dato:
Tit:
Cc:
Emne:

Lauren Smith
17. ianuar 2020 13:30
Carlo Carlsen
AnneAbrahamsen
Optagelse på CIS

Kære hr. Carlsen

Tak for dit besøg på Copenhagen lnternationalSchool.

Med hensyn til din forespørgsel om betalingsbetingelserne ved tilmelding pr. 15. marts har jeg nu haft muligheden
for at vende det med vores finansdirektør.

Vi kan som en undtagelse og henset til påskeferiens placering i år tilbyde at optage jeres to børnfra den anden uge
i marts og gennem resten af skoleåret for 35o/o for den årlige betaling.

Normalt ville betalingen være 50%.

Ansøgnings- og registreringsgebyret vil være uændret.

Med venlig hilsen

Lauren Smith
Optagelsesleder
Copenhagen lnternational School

2



BILAG 9

Transskribering af samtale mellem Carlo Carlsen og Bolette Bendtsen den 16. ianuar 2020

lN/Al

CC: Lejligheden så jo fin nok ud,^men den er inoget dårligere stand, end jeg huskede, og det
med parkeringen irriterer mig også.

BB: Ja men lejen er jo også sat efter, at alt ikke er helt nyt'

CC: Jeg må tr3em og tænke grundigt over det og tale me^d Anne, for vi havde sat næsen op efter
noget åndet. luten Oåt er helf nødvendigt for mig, at vi på lørdag den 18. januar har en adresse i

Danmark.

BB: Ja, jamen så lad os da se, om ikke vi kan få enderne til at mødes.

CC: Ja lad os det,

BB: Men jeg skriver dig en mail med svar på de ting, vi har haft drøftet i dag. Det er nok ikke det
hele, jeg kan svare på, men jeg skal se, hvad jeg kan gøre.

CC: Det er fornemt tak, det sætter jeg pris på, Og så siger jeg endnu engang tak for i dag.

BB: Ja tak for i dag. Vi tales ved, hej hej.

CC: Hej hej.

ISlut]



BILAG 1O

Fra:
Dato:
Tit:
Emne

Bolette Bendtsen
18. januar 2020 09:42
Carlo Carlsen
SV: Bredgade 103, 1. th.

HejCarlo

Jeg har just lagt en besked på din telefonsvarer.

Den kunde jeg fortalte dig også var i spil til lejligheden har nu underskrevet, og jeg skal derfor beklageligvis
fortælle, at lejemålet ikke længere er ledigt.

Men du skal have tak for interessen, og jeg håber, vores veje igen krydser hinanden på et tidspunkt.

Med venlig hilsen

Bolette Bendtsen

1



SVARSKRIFT

Københavns Byret, Boligretten
BS-124512020

ADVOKATFIRMAET
Hans Hansen
Amaliegade 10
1256 København K

20. oktober 2020
j.nr. 11119

SAG

SAGSØGER Anne Abrahamsen
Vester Søgade 80, 4. tv.
1601 København V
(advokat Søren Sørensen)

SAGSØGTE Bolette Bendtsen - er ikke momsregistreret
Store Kongensgade 120
1264 København K
(advokat Hans Hansen)

PASTAND

Frifindelse

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Anne Abrahamsen og Carlo Carlsen benævnes samlet i det følgende som
"Sagsøger". Sagsøger og Bolette Bendtsen benævnes samlet "Parterne".

Sagsfremstillingen, som den fremgår af stævningen, er på en række punkter
ufuldstændig og misvisende. Der er således helt overordnet ikke indgået en
bindende aftale mellem Parterne vedrørende lejemålet beliggende Bredgade
103, 1 . th., 1 260 København K ("Lejemålet"). Sagsøger havde dermed ikke ret til
at flytte ind som lejer og har følgelig ikke krav på erstatning.

Den skriftlige dialog mellem Parterne begyndte den 28. december 2019, jf. bilag
1. I den efterfølgende periode var der en del dialog mellem Parterne både
mundtligt og skriftligt. I forløbet blev Sagsøger informeret om, at der var øvrige
potentielle lejere i spil. Sagsøger spurgte af denne grund i begyndelsen af
forløbet Bolette Bendtsen, om det var muligt at reserve Lejemålet, hvilket blev
afslået som følge af , at der var øvrige potentielle lejere i spil.

L



Oplysningen om øvrige potentielle lejere kan ikke forstås på anden måde, end at
Bolette Bendtsen forbeholdt sig retten til at indgå aftale om Lejemålet med en
anden lejer end Sagsøger. Det må derfor have stået Sagsøger klart, at der skulle
foreligge en skriftlig, underskrevet lejekontrakt, før en endelig aftale om Lejemålet
forelå.

Som Sagsøger selv nævner, fremsendte Bolette Bendtsen den 15. januar 2020,
kl. 17.20, som led i forhandlingsforløbet mellem Parterne et udkasf til en
lejeaftale til Sagsøger vedhæftet i en e-mail (bilag 2).

Lejeaftalens fremsendelse samt e-mail af 15. januar 2020, kl. 17.20, (bilag 3) skal
ses i sammenhæng med den e-mail korrespondance, der i øvrigt fremgår af bilag
1, som leder op til e-mailen af 15. januar 2020, kl. 17.20. Det fremgår eksplicit af
e-mail af 10. januar 2020, kl. 13.07, e-mail af 11. januar 2019, kl, 16,46, samt e-
mail af 12. januar 2019, kl.7.47, at der var tale om et udkast til lejekontrakt.
Sagsøger præciserede sågar selv i to af de tre e-mails, at den fremsendte
lejekontrakt udgjorde et udkast.

Efter fremsendelsen af udkastet til lejekontrakt skrev Bolette Bendtsen en e-mail
af 16. januar 2020, kl. 16.02, med svar på en række spørgsmå|, som Sagsøger
havde stillet (bilag 4). Den 16. januar 2020, kl. 22.21, besvarede Sagsøger denne
e-mail ved at give udtryk for sin skuffelse over svarene og forsøgte at
genforhandle centrale vilkår (bilag  ).

Som svar herpå skrev Bolette Bendtsen i e-mail af 17. januar 2020, kl. 15.59
bl.a., "Jeg kan ikke imødekomme jeres ønske om et lejeniveau på kr. 29.000, da
jeg som nævnt har andre interesserede til lejligheden" (bilag 4).

Ud(åstet til lejeaftalen blev således fremsendt som led i et forhandlingsforløb, og
udkastet blev aldrig endeligt vedtaget mellem Parterne under forløbet, idet der
fortsat udestod væsentlige vilkår til afklaring.

Bolette Bendtsen blev ikke gjort bekendt med, at sagsøger optog telefonsamtalen
den 16. januar 2020, og Bolette Bendtsen er ikke før indlevering af stævning i

denne sag blevet gjort bekendt med optagelsens eksistens og indhold.
Sagsøger har dermed utvivlsomt handlet i strid med GDPR reglerne, og den som
bilag 9 fremlagte transskribering må derfor udgå af sagen.

ANBRINGENDER

Enhver dialog, der har været mellem Parterne om Lejemålet, kan alene
karakteriseres som en del af et forhandlingsforløb, og der foreligger da heller
ingen skriftlig aftale om Lejemålet mellem Parterne. Bolette Bendtsen har
således ikke fremsendt et tilbud vedrørende Lejemålet til Sagsøger, og Sagsøger
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har ikke accepteret noget tilbud, såfremt et sådan skulle foreligge (hvilket
bestrides).

Der er derfor ikke indgået en endelig lejeaftale. Bevis for, at en endelig lejeaftale
skulle være indgået, påhviler Sagsøger, og Sagsøger har ikke løftet denne
bevisbyrde. Sagsøgers "forberedende handlinger" er uden betydning, idet de ikke
udgør et relevant bevis.

Det bestrides, at Bolette Bendtsen skulle have fremsat et tilbud, idet alle Bolette
Bendtsens e-mails blev fremsendt som led i et forhandlingsforløb. Såfremt retten
mod forventning kommer frem til, at der har været fremsat tilbud, gøres det
gældende, at Sagsøger ikke har accepteret, idet der fortsat var uafklarede
forhold.

En aftale kan ikke anses for at være indgået, før der er opnået enighed om de
væsentligste vilkår i aftalen. Lejens størrelse var ikke endeligt vedtaget, hvilket
utvivlsomt udgør et væsentligt vilkår.

Sagsøgers svar "noteret", som fremgik af e-mailen af 17 . januar 2019, kl. 16.43,
kan hverken efter ordlyden eller den natudige forståelse anses som værende en
accept. Ved "noteret" forstås efter sin naturlige forståelse en notering til videre
overvejelse af de forhold, der fortsat manglede at blive aftalt.

Sagsøger henviser til Dansk Sprognævns hjemmesides forståelse af "noteret"
(bilag 7). Dansk Sprognævn angiver imidlertid ikke, at "noteret" tillige skulle
betyde "accepteret". Heri fremgår i overensstemmelse med Bolette Bendtsen
opfattelse, at "notere" betyder at "registrere", "skrive ned" samt "fastsætte pris og
kurs".

Derudover sammenligner Sagsøger "noteret" med den engelske forståelse
"noted", som efter Sagsøgers opfattelse tillige skulle betyde "accept", idet ordet
er at sammenligne med den engelske forståelse af "OK". Det er irrelevant, hvad
den engelske betydning af "noted" er, men det skal nævnes, at denne forståelse
desuden er forkert. Bolette Bendtsen fremlægger som bilag A et skærmprint fra
Gyldendals Ordbog, hvor "noted" er oversat til dansk. Som det fremgår heraf, er
der ingen af de mange eksempler til oversættelsen, der nævner "accept".
Tværtimod fremgår Bolette Bendtsens opfattelse af, hvad der skal menes med
"noteret", nemlig at "notere sig", at "hæfte sig" og endda at "protestere" mm.

Bolette Bendtsen bestrider ikke den beløbsmæssige opgørelse af Sagsøgers
krav.

3
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Bolette Bendtsen vil afgive partsforklaring. Bolette Bendtsen ønsker endvidere at
føre Dorte Didriksen som sit vidne, idet Dorte Didriksen og Bolette Bendtsen har
været bedste veninder i ca.2O år, og der er derfor tale om et vidne, som har den
utvivlsomt tætteste tilknytning til Bolette Bendtsen. Dorte Didriksen har endvidere
- i beskedent omfang - fungeret som rådgiver for Bolette Bendtsen ifm. udlejning
af lejligheden.

København, den 20. oktober 2020

Hans Hansen

BILAG

Bilag A: Skærmprint fra Gyldendals Ordbog
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BILAG A
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REPLIK

SAG Københavns Byret, Boligretten
BS-124512020

ADVOKATFIRMAET
SØREN SØRENSEN
Østergade 3
8500 Grenaa

29. januar 2021
j.nr.441-26

SAGSØGER Anne Abrahamsen - er ikke momsregistreret
Vester Søgade 80, 4. tv.
1601 København V
(advokat Søren Sørensen)

SAGSØGTE Bolette Bendtsen
Store Kongensgade 120
1264København K
(advokat Hans Hansen)

SUPPLERENDE SAGSFREMSTI LLI NG OG AN BRINGE NDER

Det gøres gældende, at den 17. januar 2020 var første gang, Bolette Bendtsen
meddelte Carlo Carlsen og/eller Anne Abrahamsen, at der var øvrige potentielle
lejere i spil. Carlo Carlsens forespørgsel om muligheden for at reservere
lejemålet var således motiveret af generelle ønsker fra lejers side.

I den forudgående korrespondance benævnes den af Bolette Bendtsen
fremsendte aftale som et udkast, men det er ikke længere tilfældel i selve
fremsendelsesmailen, jf. sagens bilag 3. Tværtimod skrives der i bilag 3 om
praktikaliteterne vedr. Anne Abrahamsens underskrift, idet den muligvis ikke kan
ske ved brug af med NemlD.

Også denne mails sammenhæng med den senere korrespondance viser, at alle
væsentlige vilkår var afklaret på tidspunktet for acceptens meddelelse to dage
efter.

Fsva. lejens størrelse var denne endeligt fastsat til 30.000 kr. om måreden, jf.
bilag 2, side 2, og bilag 4, på tidspunktet for Anne Abrahamsens accepl den 17.
januar 2020 af Bolette Bendtsens tilbud. Der var således på dette tidspunkt ingen
udestående væsentlige vilkår.

Betydningen af ordet "noteret" kommer i høj grad an på sammenhængen, og i
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bilag 4 stårdet umiddelbartfør sætningen om, at Carlo Carlsen vil komme ned
og hente kontrakten næste morgen. I den kontekst kan det kun opfattes som en
uforbeholden accept.

PROCESSUELLE FORHOLD

Der er ikke grundlag for at protestere over den som bilag I f'emlagte
transskribering. Anne Abramsen bestrider, at optagelsen og opbevaringen er sket
i strid med GDPR reglerne, men selv hvis dette måtte være tilfældet, giver det
ikke grundlag for at nægte fremlæggelsen i denne sag.

Dorte Didriksen er helt åbenlyst at betragte som Anne Abrahamsens vidne.
Hvorvidt sagsøgte er veninde med Dorte Didriksen - og i givet fald perioden - er
uden betydning.

Grenaa, den 29. januar 2021

Søren Sørensen

2



DUPLIK

SAG Københavns Byret, Boligretten
BS-124512020

ADVOKATFIRMAET
Hans Harsen
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1256 København K

23. april2021
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SAGSØGER Anne Abrahamsen
Vester Søgade 80, 4. tv.
1601 København V
(advokat Søren Sørensen)

SAGSØGTE Bolette Bendtsen - er ikke momsregistreret
Store Kongensgade 120
1264 København K
(advokat Hans Hansen)

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING OG ANBRINGENDER

Det bestrides, at Sagsøger først fik oplysningen om, at der var andre potentielle
lejere til lejemålet den 17. januar 2020.

le-mailen af 15.januar 2020,k\. 17.20, (bilag 3), blevdet klart undersfeget, at
der ikke var tale om en endelig aftale, bl.a. fremgår det direkte af e-mailen, at
parterne dagen efter skulle"tale det hele igennem". Heller ikke efter mødet den
16. januar 2020, hvor man skulle "tale det hele igennen?", kom derafklaring om
lejeaftalens omfang. Det bekræftes af den efterfølgende korrespondance, jf. bilag
4, hvor en række vilkår fortsat var til forhandling mellem parterne.

På tidspunktet, hvor Carlo Carlsen fremsendte, hvad Sagsøger nu betegner som
den endelige accept, udestod der i hvert fald forhold, som beløbsmæssigt havde
en højere værdi, end den månedlige lejenedsættelse, Sagsøger havde anmodet
om. Synspunktet om, at der ikke udestod nogle væsentlige vilkår, er uforeneligt
med dette faktum.

København, den 23. april2021

7

Hans Hansen




