
Genudlejning



Siden 2018 har vi hjulpet kunder med små såvel 
som store lejeboligporteføljer, der har haft brug for 
en professionel lejeboligmægler til varetagelsen af 
udlejningsarbejdet. Vi tilbyder derfor vores hjælp til 
dig, der ejer mange ejendomme, få ejendomme eller 
sågar en enkelt ejendom.

Vi hjælper lige fra sparring og rådgivning i forhold til 
det aktuelle lejeboligmarked til markedsføring, dia-
logen med lejere og fremvisninger.

I 2022 udlejede vi sammenlagt over 2.000 lejeboliger
og vi har mere end 6.000 enheder til genudlejning.

Genudlejning

Mød nogle af vores kunder



I vores portefølje, som hovedsageligt består 
af ejendomme i den ældre boligmasse, er 
en jævnlig udskiftning blandt lejerne helt 
naturlig, da målgruppen hovedsageligt 
består af førstegangslejere. Her er 
Lejeboligmægleren en meget vigtig del 
af genudlejningsprocessen – og vi 
oplever yderst sjældent tomgang.

- Jakob Tolbod, HLP Ejendomme





De er gode til at lave en markedsførinsplan, 
men endnu vigtigere; hurtige til at justere 
den, hvis nødvendigt. Vores succes er deres 
succes. Den tilgang kan vi godt lide.

- A. Enggaard A/S





Lejeboligmægleren er en vigtig medspiller 
med deres fokuserede indsats og gode 
markedsføringsstrategier. Med vores 
mere end 600 lejemål gør det 
selvsagt en stor forskel.

- Erik Sørensen Byg A/S





En solid, ihærdig og gennemført indsats 
fra Lejeboligmægleren af har medført en 
reducering af tomgang på over 10 
procentpoint i vores samlede 
ejendomsportefølje.

- Kjøller Ejendomme A/S





Vi har på Lille Bygaden fået skabt et helt 
unikt sammenhold blandt vores lejere 
– og dette har Lejeboligmæglerens indsats 
været en stor del af. De har for øje at 
finde lejere, der ønsker at være en del 
af fællesskabet på Lille Bygaden.

- Gårdhave Husene A/S





Lejeboligmægleren har været mægler på 
mine udlejningsejendomme i snart 2 år  
– en professionel virksomhed, der sikrer, 
at jeg kan bruge min tid på andet.

- PL Ejendomme Aalborg ApS





Lejeboligmægleren ApS


