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Portalen klarer af- og tilmeldinger 
digitalt, så du sparertid og penge.

Verdo Boligadministration

Let som en leg – 
og GDPR er sikret 



Der var engang, hvor du skulle jonglere mellem flere el-leveran-
dører, hvis du har boliger i flere byer… Den tid er heldigvis forbi! 

Nu kan du få en aftale med Verdo, der dækker alle dine lejemål. 

Det giver administrativt overblik, og ikke mindst fordelen af én fast 
kontaktperson, der griber bolden og dribler den i mål – hver gang.

Hvad enten du har et smart administrationssystem, eller en mere 
simpel måde at holde styr på dine lejere, kan vi hjælpe dig.

Nem administration
Du får en tilmeldingsløsning, der optimerer og digitaliserer 
hverdagen i dit boligselskab. Helt uden administrations- og 
flyttegebyrer.

Samlet indkøb til dine målere 
Du får garanti for gennemsnitlig markedspris på din strøm og 
samlet indkøb og afregning af steder som udelys, trappeopgange 
og vaskerum. 

Direkte kontakt til vores serviceteam
Teamet har mere end 10 års erfaring med servicering af store 
erhvervskunder og kunder med mange aftagernumre. Det er din 
sikkerhed for professionel hjælp – hver gang. 

Så nemt er det 



Udlejers fordele
• Gebyrfrihed og nul bøvl, når lejligheden står tom.

Du får først en regning, når lejemålet igen er udlejet.
• Hotlinenummer til kundeservice.
• Styr på tomgangsperioder. og lejerframeldinger.
• Stor administrativ besparelse - både i tid og økonomi.

Lejers fordele
• Klimavenlig strøm uden merpris.
• Fleksibel betaling (pr. måned eller kvartal).
• Flere boliger på ét abonnement.
• God og nærværende kundeservice.

Vi har omkring 100 flytninger i 
måneden, så vi sparer nu en
masse tid, hvor vores medar-
bejdere i stedet kan lave andet 
relevant arbejde. Verdo tilbyder 
grøn el, og vi vil også gerne være 
grønnere.

Mogens Thygesen Clingman 
Forvaltningschef, Randers Bolig

fordele

Kontakt mig allerede i dag

Mikkel Pugholm Horvath 
Kundechef

+45 4174 8922
mipp@verdo.com
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Vidste du ...
at senest den 1. januar 2025 skal: 

• bestående bygninger med 20 eller
flere parkeringspladser etablere en
ladestander.

• beboelsesbygninger med 10 eller flere
parkeringspladser, der gennemgår
en større ombygning, forberedes til
ladestandere.

• nybyggeri med 10 eller flere parke-
ringspladser forberede dem alle til
ladestandere.

Gør det nemt for dine lejere at oplade 
deres elbil med en Charge ladestander 
fra Verdo.

Vi vejleder dig til den rigtige løsning, 
etablerer ladestanderne, og står for 
den administrative del. Og så klarer vi 
al afregning direkte med dine lejere.

Mark Kilias Møller Jakobsen
Salgschef

+45 5331 4191
mkmj@verdo.com

Vi leverer også ladestandere




