
Indbetaling af fælleshuslejen via netbank?

Kære alle
Efter flere efterspørgsler på, om vi kunne få mobilepay i stedet for at betale lejen af fælleshuset med 
kontanter, har vi i bestyrelsen undersøgt muligheder omkring mobilepay og det har vist sig, at der 
var for store omkostninger og administration. Derfor vil vi foreslå en forsøgsordning på 3 måneder, 
hvor vi vil åbne op for bankoverførsel. Dette kræver tålmodighed fra jer, da der kan gå 3-4 
bankdage før indbetalingen bliver registreret. Det samme gælder afregningen. Forsøgsordningen vil 
gå fra 1.april 2019 til 30.juni 2019.  Det er stadigvæk muligt at betale lejen af fælleshuset med
kontanter.

Ved bankoverførsel, skal depositum og leje indbetales til Den Danske Bank. Du bruger flg.
Reg.nr.: 4645 og kontonr.: 0012052332.

Du som lejer skal naturligvis være opmærksomme på flg. punkter:

• Vær ude i god tid, såfremt du vælger at indbetale lejen via bankoverførsel. Der kan gå op til 
3-4 bankdage før indbetalingen i banken er blevet registreret.

• Du skal oplyse om navn på din bank, reg.nr. Og kontonr – dette skriver du SELV bag på
lejekontrakten, se skema 1, da disse oplysninger skal bruges til afregningen af depositumet.

• For at kunne holde styr på, hvem der har indbetalt for leje af fælleshuset, skal du som lejer 
sørge for skrive et ref.nr. : Dit navn og bolignr. - eks.: Charlotte K7.

• Du skal sende e-mail til kassereren med besked på, at du har lavet en bankoverførsel med 
vedhæftet screen-shot af din indbetaling. Send til solangehenriquezgatica@gmail.com

• Det er stadig nødvendigt selv at skrive sig på i kalenderen, som hænger over i fælleshuset, 
akkurat som du har gjort hidtil. 

• Ligeledes er det også nødvendigt, at du møder op, når der er fælleshusudlejning, da 
kontrakten skal underskrives for at kunne slutte af og afregne.  Først derefter kan 
depositumet tilbagebetales. Ting der går stykker fratrækkes depositumet. 

• Vær opmærksom på, at tilbagebetaling af depositum sker også via bankoverførsel, når du
indbetaler lejen via din netbank.

 Skema 1      
Lejerens navn + bolignr.

Bankens navn

Reg.nr.

Kontonr.

Venligst skriv med blokbogstaver.
Reminder: Fælleshuset udlejes ikke i Juli. 
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