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Ejendommen E/F Vestervænget - Ny administrator af ejendommen og info om betalingsdetaljer 
 
CEJ Ejendomsadministration A/S er pr. 1. oktober 2019 blevet valgt som fremtidig administrator af 
E/F Vestervænget.  
Vi glæder os til opgaven og ser frem til et godt og positivt samarbejde. 
 
Jeg vil fra 1. oktober 2019 varetage den daglige administration, og du kan kontakte mig  
hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 16.00 på telefon 33 70 77 56 eller på mail pah@cej.dk.  
 
Det vil være en stor hjælp, hvis du ved henvendelser oplyser din adresse. 
Hvis dit navn ikke er registreret korrekt, må du gerne sende mig en mail med dit fulde navn og 
lejemålsnummer, så det kan blive rettet i vores system. 
 
Betaling af fællesudgift 
Fra og med den 1. oktober 2019 skal fællesudgift,  varme mv. indbetales til ejendommens bankkonto 
hos administrator, CEJ Ejendomsadministration A/S.  
Beløbet skal betales med indbetalingskort. 
 
Til orientering vil jeres vaskeriforbrug først blive opkrævet i november. 
 
Der er desværre ikke en afklaring med Nets om mulighed for at fortsætte med din eventuelle 
nuværende tilmelding til Betalingsservice. Du vil derfor får information om dette på et senere 
tidspunkt.  
 
Persondata 
I overensstemmelse med EU's Persondatabeskyttelsesforordnings regler skal vi for god ordens skyld 
orientere dig om, at vi i forbindelse med administrationen af dit lejemål behandler  
personoplysninger om dig. Der henvises i den forbindelse til CEJs personbeskyttelsespolitik, som du 
kan læse om på www.cej.dk.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Du får adgang til BeboerNet hos CEJ 
 
På en kommende opkrævning af leje fra Nets vil du kunne se dine logon oplysninger, hvor du på 
sigt kunne finde kontaktinformationer, dokumenter, fremtidig korrespondance, opkrævninger 
samt udskrive ind betalingskort. 
 
Sådan får du adgang (når du har fået opkrævningen fra Nets): 
1. Gå ind på cej.dkhttp: //cej.dk 
2 Tryk på knappen Mit CEJ, øverst i højre hjørne 
 
Så snart du har indtastet ovenstående brugernavn og adgangskode, skal du logge ind med NemlD 
Ved at tilknytte dit NemlD, første gang du logger på, undgår du, at adgangen lukker efter tre 
måneder. 
 
NemlD-løsningen gør det sikkert for dig at bruge BeboerNet. Det betyder, at andre ikke får adgang 
til dine oplysninger. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Patrick Holst 
Ejendomsadministrator 

 

 

 


