Vejledning til digital underskrift af lejekontrakt
Hvis vi har dit CPR. nummer og din e-mail, har du pr. 27. maj 2019
mulighed for at underskrive din lejekontrakt digitalt med Nem ID.
Hvordan får jeg min lejekontrakt digitalt
Når du har fået bekræftet, at et lejemål er dit, vil du modtage en e-mail
med et link til din lejekontrakt og bilag, f.eks. husorden og vedtægter. Du
har 10 dage til at skrive under, men jo hurtigere du skriver under, jo
hurtigere modtager du en underskrevet lejekontrakt.

Tryk på linket og log-in med Nem ID. Husk at vælge Nøglekort

Vælg Nøglekort
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Kun den person KAB har registreret CPR. nummer på, kan få adgang til lejekontrakten.
Forsøger en anden person at logge på kommer følgende fejlmeddelelse – Kontakt i så fald KAB

Log in med dit CPR. nummer:

VIGTIGT: Du skal selv gemme en kopi af
dokumenterne! Dokumenterne vil efter
indflytningen kunne ses via Beboerweb

Dokumenterne skal åbnes ét for ét, downloades og gemmes løbende, hvis du selv vil have en
kopi.

Lejers navn
og adresse

Download, åben og gem

Kan jeg gennemlæse min kontrakt og de øvrige dokumenter og skrive under senere?
Ja, Du kan klikke Afslut inden du har skrevet under. Når du endnu ikke har skrevet under, vil
du kunne logge på med linket i mailen frem til 10 dage efter modtagelsen og fortsætte med
underskriftssekvensen.

Du får nu et billede om at sekvensen er afbrudt. Er sekvensen afbrudt, kan du inden for
10 dage fra du modtog mailen med link til din kontrakt, logge på igen og fortsætte med
at skrive under.

Sådan skriver du under
Når alle dokumenter har været åbnet, er de markeret som læst. Dokument til underskrift
(Lejekontrakt) er nu klar til underskrift

Markér du har læst og forstået
dokumenterne og tryk
Underskriv dokument. Nu har
du underskrevet din lejekontrakt

Hvordan ved jeg, at jeg har underskrevet?
Når du har underskrevet ser du nedenstående billede, og KAB modtager nu din underskrevne
kontrakt elektronisk. Vinduet skal lukkes. Du kan ikke længere bruge linket i den fremsendte
mail. Du modtager ingen kvittering på din underskrift.

Hvordan får jeg min genpart, når jeg har underskrevet digitalt?
Når KAB også har underskrevet din lejekontrakt, modtager du en ny mail med link til din
genpart og oplysninger om, hvor og hvornår du får udleveret nøgler.

Information om nøgleudlevering og kontakt til ejendomskontoret

Log på – igen med nøglekort og gå til den digitalt underskrevne lejekontrakt

Hvordan ser jeg, at min lejekontrakt er underskrevet digitalt?
Første side på din lejekontrakt ver dokumentation for din kontrakt er underskrevet. Der er ikke
anført nogen underskrift på sidste side i kontrakten.

Lejers navn og CPR. nr.
Navn på underskriver hos KAB

Du skal selv downloade og gemme for
at få egen kopi.

Tryk Gennemfør for at afslutte underskiftssekvensen, og nedenstående billede kommer frem.
Der er ikke mere, du skal gøre herefter.

Vinduet skal lukkes. Du kan ikke længere bruge linket i den fremsendte mail. Du modtager ingen
kvittering på din underskrift.
Kontakt KAB, hvis du har spørgsmål til at skrive din kontrakt under med Nem ID. Har du
problemer med at logge på via Nem ID, så læs mere på www.nemid.nu
https://www.nemid.nu/dkda/faa_hjaelp_til_dit_nemid/saadan_logger_du_paa/har_du_problemer_med_at_logge_paa/

