
HSB brf lgh nr Utskrivningsdag

ÖVERLÅTARE ÖVERLÅTARE

NY adress, ev c/o

Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid

FÖRESLAGEN FÖRVÄRVARE Procentandel: FÖRESLAGEN FÖRVÄRVARE Procentandel:

Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid

LÄGENHET

INRE REPARATIONSFOND

LÄGENHETENS

ÖVERLÄMNANDE

ÖVERLÅTELSEAVGIFT

PANTSÄTTNING ÖVERLÅTARE

PANTSÄTTNING FÖRVÄRVARE

INFLYTTNING

BOSTADSRÄTTSOBJEKT

Tel nr mäklare ……………...…...…………

UNDERSKRIFT

HSB NVG 201310

Namn

Överlåten lägenhet jämte tillhörande utrymmen skall av överlåtaren överlämnas i omsorgsfullt rengjort

Den föreslagna förvärvaren har informerats om att kreditupplysning kan komma att inhämtas.

Namn

NY adress, ev c/o

NY postnr och ort

○ Försäljning privat. Har ni skrivit eget avtal, så bifoga ett exemplar, annars skriver vi ett avtalsförslag i tre exemplar och skickar till överlåtaren.

○ Bodelning. Bodelningsavtal skall bifogas.

Andelarna i HSB Nordvästra Götaland faktureras förvärvarna. Andelarna skall vara betalda innan tillträde. Årlig medlemsavgift utgår per hushåll.

Om bostadsrätten skall samägas måste båda vara medlemmar och därmed lösa var sin andel i HSB Nordvästra Götaland. 

Namnönskemål på lägenhetsdörren. Namn på person/er som självständigt skall nyttja bostadsrätten.

Är lägenheten pantsatt skall banken meddelas. Pant skall lösas innan tillträdesdagen.

Vid lån med lägenheten som pant tas en pantsättningsavgift ut som faktureras förvärvaren.

NY postnr och ort

Ort och datum

I överlåtelsen ingår även övriga utrymmen tillhörande lägenheten.

Namn

Underskrift överlåtare

Adressändring för utskick av kontrolluppgift mm. gäller fr.o.m: Adressändring för utskick av kontrolluppgift mm. gäller fr.o.m:

Undertecknad bostadsrättshavare till ovanstående bostadsrättslägenhet anhåller härmed att få överlåta lägenheten till ovanstående

På lägenhetens eventuella inre reparationsfond innestående medel tillfaller köparen.

föreslagen förvärvare i enlighet med gällande bestämmelser i samband med lägenhetsöverlåtelse som finns angivna ovan.

skick. Samtliga lägenheten tillhörande nycklar skall överlämnas till förvärvaren senast tillträdesdagen.

○ Gåva. Gåvobrev skall bifogas.

Inlämnas till HSBs lokalkontor, alla fält komplett ifyllda.

Postnr och ort Postnr och ort

Adress Adress

Bostadsrättsföreningens namn

Namn

Överlåtelseavgiften faktureras överlåtaren.

Lägenhetens adress, postnr och ort Beräknad överenskommen tillträdesdag. 

Tänk på handläggningstiden.

Betalningssansvar för månadsavgifter 

övergår till förvärvare fr.o.m.Köpesumma (i siffror om försäljning är valt nedan)

○ Arv. Registrerad bouppteckning samt ev. testamente skall bifogas.

○ Försäljning mäklarfirma …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………Kontaktperson mäklare ………………………………………………….…………...…..…..

ÖVERLÅTELSEANMÄLAN

Överlåtaren är medveten om att förvärvarna inte får flytta in i lägenheten innan den övergått till förvärvaren

och styrelsen fattat beslut om att bevilja förvärvaren medlemskap i bostadsrättsföreningen.
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