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Salg af lejligheder i A/B Sigersted 

  
Ønsker man som andelshaver at sælge sin lejlighed, er proceduren følgende: 

1. Sælger kontakter administrator for at få udleveret et overdragelsesskema til brug for oplysninger 

omkring salget, (se næste side). Skemaet skal indsendes til DATEA helt udfyldt, uanset om 

der sælges gennem mægler eller privat. 
 

2. Sælger kontakter vurderingsmand med henblik på vurdering af lejligheden. 

Andelsboligforeningen anvender p.t. Datea, Johnny Kint Møller, telefon 29 64 63 20. 

Vurderingen betales af sælger. Eventuelle ulovligheder kræves udbedret inden salg. OBS! En 

vurdering må max. være 6 mdr. gammel på overtagelsesdagen. Det samme gælder El-syn. 

som ligeledes skal foretages. Det foretages pt. af E.P. Electric, tlf. 40 13 60 75. For vvs-syn 

kontakt bbb VVS, tlf. 33 21 83 78. EL- og VVS-tjek betales af sælger. 

 

3. Lejligheden opslås til internt salg i 8 dage. Kontakt i den forbindelse bestyrelsen v/Louise 

Fenger, tlf. 51 24 51 81 eller e-mail: fengerlouise@gmail.com. I denne periode skal andelshaver 

holde åbent hus i en time, så potentielle interne købere kan besigtige lejligheden. 

 

4. OBS!!! Såfremt prisen nedsættes, skal andelen tilbydes de andelshavere igen, som efter opslaget 

har tilkendegivet, at de kunne være interesseret, såfremt prisen nedsættes.  

 

5. Hvis badeværelset er i en sådan stand, at dette skal renoveres inden et eventuelt salg, skal dette 

ske i henhold til foreningens retningslinier, samt synes af foreningens rådgivende ingeniør, 

Niras ApS v. Ejnar Larsen, telefon 48 10 42 00.  

 

6. Alle ulovligheder skal være udbedret inden salg. Når dette er sket, badeværelset renoveret og en 

køber er fundet, sendes originalt andelsbevis, og det vedlagte skema (side 3) med oplysninger 

omkring salget, til Datea A/S, att.: Tove Møller Pedersen. 

 

7. HUSK!  

Hvis du sælger via mægler, skal det fulde beløb fra køber indgå til DATEA som placerer 

det på foreningens konto OG DATEA SKAL lave den overdragelsesaftale, der er gælden-

de i forhold til andelsboligforeningen.  

8. Den pris, der sælges til, skal efterprøves hos Datea, da der kan være ændrede forhold i 

foreningens regnskab, som begrunder en anden andelsværdi end den på generalforsamlingen 

vedtagne.  

 

9. Dernæst vil bestyrelsen fra Datea A/S modtage en overdragelsesaftale, som ligeledes sendes i 

kopi til køber og sælger. Overdragelsesgebyr betales af køber. 

 

10. Overdragelsesaftalen udarbejdet af Datea skal underskrives af såvel køber som sælger og 

bestyrelse inden originalen returneres til Datea. Underskrift af køber og sælger sker hos 

bestyrelsen. Eventuelle købsaftaler udarbejdet af en ejendomsmægler skal ikke underskrives af 

bestyrelsen. 

 

11. Sælger opkræves et fraflytningsgebyr på 2.500 kr. Køber opkræves et indflytningsgebyr på 

2.500 kr.  

 

12. Såfremt enten køber eller sælger ønsker det, gennemgår et medlem af bestyrelsen sammen med 

køber og sælger andelsboligen på overtagelsesdagen, for at afgøre, om mangler i vurderings-

rapporten er udbedret, eller om køber skal have et fradrag i prisen herfor.  

 

13. Når købsprisen er deponeret, overdragelsesaftalen returneret til Datea A/S, og afregning til 

sælger har fundet sted, vil køber få tilsendt andelsbevis transporteret til køber. 
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14. Afregning af sælgers provenu finder sted ca. 10 hverdage fra overdragelsesdatoen, dog senest 3 

uger efter overdragelsesdatoen. Har køber gjort indsigelse mod fejl og mangler inden 14-dages 

fristens udløb, vil sælger først blive afregnet, når der er opnået enighed om udbedring af 

manglerne  

 

15. Der afregnes først til eventuelle panthavere. 

 

16. Indsigelser mod fejl og mangler skal afleveres skriftligt til bestyrelsen samt Datea A/S, 

administrator Tove Møller Pedersen. 

 

17. I forbindelse med overdragelse opkræves køber/sælger endvidere et gebyr der tilfalder 

foreningen AB Sigersted.  

 

 

 

Af hensyn til de tidsfrister, der er angivet i overdragelsesaftalen, skal Datea, have materialet 

SENEST 3 uger før overdragelsesdagen, for at kunne nå at ekspedere aftalen. 

Omkring eventuelle mangler jf. punkt 2, kan det aftales, at køber overtager denne forpligtigelse 

mod et rimeligt prisnedslag herfor. Prisen kan fastsættes i form af tilbud fra håndværkere, eller efter 

skøn fra vurderingsmandens side. Dette skal blot fremgå af vurderingsrapporten. 
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Oplysninger omkring salg  

A/B Sigersted 
 

Dette skema skal i FULDT udfyldt tilstand indsendes til DATEA, når en køber er fundet, 

uanset om køber findes via mægler eller privat. 

 

Oplysninger om sælger: 

 

Bolignummer: 1-63683-___________ 

 

Navn(e):  

Adresse:  

Postnr./By:  

CPR-nummer:  

Overdragelsesdato:  

Ny adresse:  

Postnr./By:  

Telefon: Hjemme Mobil Arb. 

E-mail:  

Bankoplysninger:  Bank Reg. nr. Kontonr. 

 

Individuelle aftaler: 

 

Aftalt pris incl.forbedringer: kr.______________________________________________________ 

 

 

Køber overtager løsøre for:  kr._____________  Er dette inkluderet i den aftalte pris? ___________ 

                                                                                                                                             ja  /  nej 

 

Hvem udbedrer mangler i.h.t. vurdering? __________/_______________ (sæt kryds)  
    Køber   Sælger 
 

Andre aftaler:__________________________________________________________________ 

 

 

Oplysninger om køber: 

Navn(e)  

Adresse  

Postnr./By  

CPR-nummer:    

Telefon: Hjemme Mobil Arb. 

E-mail:  

 

  

 

 
Skemaet sendes til Datea A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby, att.: Tove Møller 
Pedersen, sammen med originalt andelsbevis. 


