Aftale om overdragelse af andel i Andelsboligforeningen Bofællesskabet Vidjekær

Aftale om overdragelse af andel
Undertegnede (sælger) _________________________________________________________________
udtræder af andelsboligforeningen Bofællesskabet Vidjekær og overdrager min andel til medunderskrevne
(køber) ______________________________________________________________________________ .
Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig beliggende Vidjekær __, Gram, 8660 Skanderborg, med
overtagelse den ___________ .

Overdragelsen sker på følgende vilkår:

ANDELEN
Andelen har indskud stort kr. ___________________ og har fordelingstal ____________/______________.
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Andelens areal udgør ifølge andelsboligforeningens registrering ________m og ifølge BBR _________m .
Andelshaver har brugsret til boligen beliggende Vidjekær __, Gram, 8660 Skanderborg, i overensstemmelse
med eventuelt boligaftale, der indgås med foreningen.

Boligafgiften udgør kr. ______________ pr. måned og a conto varme kr. ___________________ pr. måned.
Boligafgiften forfalder til betaling hver den 1. hverdag i måneden og indbetales til foreningens konto:
Bank: Danske Bank

Regnr.: 3675 Kontonr.: 4480411744

OVERTAGELSE
Under forudsætning af overdragelsessummens rettidige betaling overtages andelen pr. ____________ ,
hvor sælger udtræder som medlem af andelsboligforeningen. Samtidigt indtræder køber som medlem af
foreningen og opnår rettigheder og forpligtes i henhold til foreningens vedtægter, husorden og andre
regelsæt, som andelsboligforeningen måtte have vedtaget.

Sælger skal fraflytte boligen senest kl.12:00, på overtagelsesdagen og aflevere boligen i ryddet og rengjort
stand. Endvidere afleveres nøglerne.
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OVERDRAGELSESSUM
Overdragelsessummen specificeres således:

Andel i foreningens formue (jf. seneste godkendte årsrapport eller efterfølgende
korrigerede andelsværdi)

kr.

Evt. aftalt nedslag i formueandel

kr.

Forbedringer og særlig tilpasset løsøre (jf. vedlagte specifikation)

kr.

Evt. aftalt nedslag i forbedringsværdi

kr.

Fradrag/tillæg vedr. vedligeholdelsesstand

kr.

Fradrag for øvrige mangler

kr.

Løsøre (jf. vedlagte specifikation)

kr.

Samlet sum

kr.

Overdragelsen vedrører 1/1 del og udgør overdragelsessum i alt kr. ________________________________

KØBERS BETALING
Overdragelsessummen med tillæg af de nedenfor nævnte beløb skal indbetales senest 5 hverdage før
overtagelsesdagen til foreningens konto:
Bank: Danske Bank

Regnr.: 3675 Kontonr.: 4480411744

Såfremt aftale om overdragelse af andelen indgås mere end 10 hverdage før overtagelsesdatoen, skal køber
senest 15 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere overdragelsessummen eller over for sælger
stille standardbankgaranti for overdragelsessummens betaling.
Det deponerede/garanterede beløb betales til andelsboligforeningens konto senest 5 hverdage før
overtagelsesdagen.
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BESTYRELSENS GODKENDELSE
Aftalen er betinget af, at andelsboligforeningens bestyrelse godkender køber, pris og øvrige vilkår.
Handlen er fra andelsboligforeningens side betinget af, at køber flytter ind i boligen som krævet i vedtægten.

AFREGNING TIL SÆLGER
Når aftalen er godkendt af bestyrelsen, og købesummen m.v. er indbetalt, afregnes overdragelsessummen
senest 21 dage efter overtagelsesdagen. Inden overdragelsessummen udbetales til sælger, fradrages
foreningens tilgodehavender, nødvendigt tilbagehold for varmeefterbetaling m.v. og nødvendigt beløb til
indfrielse af et eventuelt garanteret lån og eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere.
Undertegnede sælger oplyser, at et eventuelt restprovenu ønskes overført til sælgers konto:
Bank:

Regnr.:

Kontonr.:

Sælger erklærer ikke at have kendskab til rettigheder i andelen ud over de, som fremgår af
Andelsboligbogen. Sælger erklærer, at sælger ikke er indkaldt til fogedretten med henblik på foretagelse af
udlæg i andelen.
Sælger skal betale overdragelsesgebyr til andelsboligforeningen på kr. 3.000.
Ud over ovenstående betaler sælger et gebyr til foreningen på kr.______________ , hvis der er hæftelser i
Andelsboligbogen. Sælger har pligt til at indfri evt. pantegæld, som overstiger salgsprovenuet.
Til sikkerhed for mangler ved boligens vedligeholdelsesstand, forbedringer og eventuelt løsøre tilbageholdes
et beløb på kr. 20.000. Det tilbageholdte beløb afregnes senest 21 dage efter overtagelsesdagen,
medmindre konstaterede mangler fortsat begrunder tilbageholdelse.
Såfremt en del af overdragelsessummen skal afregnes til rettighedshavere, afregnes
restoverdragelsessummen først til sælger, når rettighedshaverne enten har aflyst eller bekræftet, at de vil
aflyse deres rettigheder i Andelsboligbogen eller eventuelt har overført pantebrevet til køber.

YDERLIGERE
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ERKLÆRINGER
Medundertegnene køber bekræfter, at jeg har modtaget og gennemlæst et eksemplar af
andelsboligforeningens vedtægter, årsrapporten for 20__, budgettet for 20__ og energimærke, og at jeg
forinden underskrift af denne overdragelsesaftale har modtaget oplysning om retten til at fortryde købet og
har underskrevet tillæg til overdragelse om salg af andel.
I det omfang andelen er behæftet med mere end overdragelsessummens størrelse, vedlægges som tillæg til
denne aftale rettighedshavernes skriftlige accept af overdragelsessummen.
Vi er bekendtgjort med indholdet af §§ 5, 15, stk. 1 og 16, stk.1 og 3 i Andelsboligforeningsloven, (se
bagsiden), og vi erklærer begge, at der i forbindelse med handlen udelukkende er betalt det ovennævnte
beløb.
Den __/__ – 20__
Sælger:_______________________________________________________________
Ny adresse:____________________________________________________________
_______________________________________________
Navn
Hvis sælger er gift eller har registreret partner, tiltrædes aftalen af ægtefælle/partner:
_______________________________________________
Navn

Den __/__ – 20__
Køber:________________________________________________________________________________
Gammel adresse:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Navn
Nærværende aftale er godkendt af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Vidjekær

_____________________________________
Navn

__________________________________________
Navn

_____________________________________
Navn

__________________________________________
Navn

_____________________________________
Navn
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Uddrag fra:
Lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010
om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
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