A/B BLÅMEJSEGÅRDEN

Erklæring vedr. køb og sammenlægning med nabolejlighed
Ved salg af en andelslejlighed tilbydes det andelshaveren i nabolejligheden i samme opgang at
købe lejligheden for sammenlægning af de 2 lejligheder.
Sådan overdragelse kan ske i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, litra b forudsat at
der ikke forudgående er foretaget sammenlægning da tilladelse til sammenlægning af mere end 2
oprindelige andele aldrig kan gives”.
For at sikre at alle berettigede andelshavere modtager tilbuddet om at overtage en ledig
andelslejlighed for sammenlægning skal denne erklæring udfyldes.

Andelslejlighed til salg (adresse):
_________________________________________
Nabolejlighed i samme opgang som kan sammenlægges med lejligheden til salg (adresse):
_________________________________________

Sælgers udbudspris for andelslejligheden udgør kr.:___________________

Sæt kryds

____ Jeg ønsker ikke at købe den opslåede lejlighed til sammenlægning

____ Jeg ønsker at købe den opslåede lejlighed for sammenlægning

Banketten skal udfyldes og underskrives af andelshaver som får lejligheden tilbudt jf. vedtægternes
§ 14, stk. 2, litra b.

_______________________________
Andelshaverens navn (blokbogstaver)

_______________________________
Dato & underskrift

Ved eventuel efterfølgende prisnedsættelse i forhold til ovennævnte udbudspris er sælger
ansvarlig for, at tilbyde lejligheden for sammenlægning til den nedsatte pris, til den berettigede
andelshaver i overensstemmelse med vedtægterne.
Returnering af den underskrevne erklæring bedes foretaget hurtigst muligt til ejendomskontoret
eller direkte til foreningens administrator ”DEAS Ejendomsadministration”.

A/B BLÅMEJSEGÅRDEN

Erklæring vedr. køb og sammenlægning med overliggende lejlighed
Ved salg af en andelslejlighed tilbydes det andelshaveren i en overliggende lejlighed i samme
opgang at købe lejligheden for sammenlægning af de 2 lejligheder.
Sådan overdragelse kan ske i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, litra c forudsat at
der ikke forudgående er foretaget sammenlægning da tilladelse til sammenlægning af mere end 2
oprindelige andele aldrig kan gives.
For at sikre at alle berettigede andelshavere modtager tilbuddet om at overtage en ledig
andelslejlighed for sammenlægning skal denne erklæring udfyldes.

Andelslejlighed til salg (adresse):
_________________________________________
Overboende i samme opgang som kan sammenlægges med lejligheden til salg (adresse):
_________________________________________

Sælgers udbudspris for andelslejligheden udgør kr.:___________________

Sæt kryds

____ Jeg ønsker ikke at købe den opslåede lejlighed til sammenlægning

____ Jeg ønsker at købe den opslåede lejlighed for sammenlægning

Banketten skal udfyldes og underskrives af andelshaver som får lejligheden tilbudt jf. vedtægternes
§ 14, stk. 2, litra c.

_______________________________
Andelshaverens navn (blokbogstaver)

_______________________________
Dato & underskrift

Ved eventuel efterfølgende prisnedsættelse i forhold til ovennævnte udbudspris er sælger
ansvarlig for, at tilbyde lejligheden for sammenlægning til den nedsatte pris, til den berettigede
andelshaver i overensstemmelse med vedtægterne.
Returnering af den underskrevne erklæring bedes foretaget hurtigst muligt til ejendomskontoret
eller direkte til foreningens administrator ”DEAS Ejendomsadministration”.

A/B BLÅMEJSEGÅRDEN

Erklæring vedr. køb og sammenlægning med underliggende lejlighed
Ved salg af en andelslejlighed tilbydes det andelshaveren i en underliggende lejlighed i samme
opgang at købe lejligheden for sammenlægning af de 2 lejligheder.
Sådan overdragelse kan ske i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, litra c forudsat at
der ikke forudgående er foretaget sammenlægning da tilladelse til sammenlægning af mere end 2
oprindelige andele aldrig kan gives.
For at sikre at alle berettigede andelshavere modtager tilbuddet om at overtage en ledig
andelslejlighed for sammenlægning skal denne erklæring udfyldes.

Andelslejlighed til salg (adresse):
_________________________________________
Underboende i samme opgang som kan sammenlægges med lejligheden til salg (adresse):
_________________________________________

Sælgers udbudspris for andelslejligheden udgør kr.:___________________

Sæt kryds

____ Jeg ønsker ikke at købe den opslåede lejlighed til sammenlægning

____ Jeg ønsker at købe den opslåede lejlighed for sammenlægning

Banketten skal udfyldes og underskrives af andelshaver som får lejligheden tilbudt jf. vedtægternes
§ 14, stk. 2, litra c.

_______________________________
Andelshaverens navn (blokbogstaver)

_______________________________
Dato & underskrift

Ved eventuel efterfølgende prisnedsættelse i forhold til ovennævnte udbudspris er sælger
ansvarlig for, at tilbyde lejligheden for sammenlægning til den nedsatte pris, til den berettigede
andelshaver i overensstemmelse med vedtægterne.
Returnering af den underskrevne erklæring bedes foretaget hurtigst muligt til ejendomskontoret
eller direkte til foreningens administrator ”DEAS Ejendomsadministration”.

