
 

Hellevej 1, st.  

8800 VIBORG 

 

 

Pr måned

Husleje inkl. vand kr. 6.375,00

Varme a conto kr. 700,00

I alt: kr. 7.075,00

Indflytning:

Depositum kr. 19.125,00

Forudbetalt leje kr. 3.187,50

Første måneds leje kr.

inkl. forbrug kr. 7.075,00

I alt: kr. 29.387,50

 

 

 

 

Såfremt I ønsker lejemålet, skal vi bruge flg. oplysningerne  

for oprettelse af kontrakt. 

 Fulde navn 

 Nuværende adresse 

 Mobilnummer 

 Mailadresse 

 CPR-nr 

 

Oplysningerne kan sende til: udlejning@platzgruppen.dk 

Når vi har modtaget alle oplysninger, udformer vi  

kontrakten og sender til jer på mail. 

 

Herefter har i 3 dage til gennemlæsning af kontrakten,  

underskrive den og sende retur på mail til os – den kan også 

underskrives og afleveres på kontoret i åbningstiden. 

 

Forudbetalt leje betales ved underskrift kr. 3.187,50  

og restbeløb betales 14 dage før indflytning kr. 19.125,- 
(Hvis der skal være husdyr i lejemålet betales 1 måned forudbetalt leje) 

 

Har i yderligere spørgsmål, er i velkomne til at  

kontakte os på tlf.: 8661 1818 

 

Vi håber på et godt samarbejde. 

 

 

 



 

 

 

Kendetegnet for alle Danhousings boliger er, at de er placeret i attraktive  

omgivelser i centrum af Viborg og Århus, tæt på byens puls. Vi har boliger,  

der er tilpasset kravene hos såvel børnefamilier, studerende som ældre.  

Store, små og fleksible boliger til alle behov. 

 

Vores Ejendommene drives af dygtige ejendomsadministratorer, som  

sætter en ære i at boligerne vedligeholdes optimalt.  

Det er vigtigt, at vores beboere er tilfredse og har  

det godt med at bo i vores ejendomme. 

 

Vi har mere end 25 års erfaring i boligadministration,  

udlejning af lejligheder og erhvervslejemål – vi råder over et  

kvalificeret håndværkerteam, som varetager den daglige  

vedligeholdelse af vores ejendomme samt servicerer vores lejere. 

 

På vores kontor sidder der personale, som altid er parat til at  

besvare de spørgsmål, du måtte have om vores lejemål. 

 

 

 

FØLG OS PÅ FACEBOOK 

DanHousing Bolig- og Erhvervsudlejning 

 

 

 

 

DanHousing 
Bolig- og Erhvervsudlejning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Altid i centrum” 


