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Sådan opretter du din brugerprofil på Findbolig.nu
Du kan frit benytte søgefunktion, kortvisninger og listevisninger på Findbolig.nu
uden at være oprettet som bruger.
Dog skal du oprette en (gratis) personlig profil, og logge ind på den, når du vil
kontakte en udlejer, markere dine favoritboliger, ansøge en bolig og skrive dig på
venteliste.
På forsiden af Findbolig.nu klikker du på ”Log ind” i øverste højre hjørne af
skærmbilledet.
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Klik på linket for boligsøgende, hvilket bringer dig til nedenstående side
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Først skal du indtaste et brugernavn på mindst 3 karakterer, som alene bruges til
at logge ind på Findbolig.nu med. Brugernavnet skal være unikt og må ikke være
anvendt af andre på Findbolig.nu. Det vil sige, at du får en fejlbesked, hvis
brugernavnet allerede er i brug. Du må ikke bruge specieltegn eller mellemrum i dit
brugernavn.
Kodeordet skal være mindst 4 karakterer, og specialtegn og mellemrum må ikke
bruges.
Husk at vælge et brugernavn og kodeord, som du kan huske, selvom du naturligvis
altid har mulighed for at få tilsendt dine login-oplysninger, til den e-mail-adresse
du indtaster, hvis du skulle glemme dem.
Herefter skal du udfylde felterne med oplysningerne om navn, adresse og
kontaktinformation.
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Felter markeret med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at du kan oprette en
brugerprofil på Findbolig.nu.
Undlader du at udfylde et af de felter, der er markeret med *, får du denne
fejlbesked, samtidig med at feltet bliver markeret.

Dit navn og kontaktinformation, bliver oplyst til de udlejere, som du kontakter
angående boligannoncerne, samt til de udlejere, hvor du skriver dig på venteliste.
Til sidst skal du sætte et hak ud for ”Jeg accepterer betingelser for brug” for at
markere, at du accepterer betingelserne for brug af Findbolig.nu.
Betingelserne kan du læse i et nyt vindue, hvis du klikker på linket ”Jeg accepterer
betingelser for brug”.
Hvis alle felter er udfyldt, kommer du til en side, der bekræfter, at din brugerprofil
er oprettet, og som viser de data, du har oprettet på profilen.
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Du er nu logget ind og kan gøre brug af alle faciliteterne på Findbolig.nu.
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