Overlåtelseavtal
Bostadsrätt

Hela bostadsrätten

Köp

Byte

Gåva

Annat fäng

1äljare

Andel i

bostadsrätten

%

Refsrunuruq

Utslcivningsdag

Namn och adress

Namn och adress

Personnummer

Personnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Telefon bostad

Telefon arbete

Säljarens/säljarnas

nya adress
Namn och adress

Namn och adress

Köpare

Överlåtelsefiirklaring och
köpeobjelit

Personnummer

Andel %

Penonnummer

Andel %

Telefon bostad

Telefon aöete

Telefon bostad

Telefon aöete

Säljaren överlåter hiirmed till köparen på nedanstående
(nedan beniimnd lägenhet).

villkor loljande bostadsrätt

med siffror

Beloppet med bokstäver

Köpeskilling
Tillträdesdag
Belopp

s1
Köpeskillingens
erläggande

1. Kontant denna dag (handpenning)

2.

Kontant på tillträdesdagen

På tillträdesdagen skall likvidaw?ikning

20fi41-26

ske.

Summa:

$2
Lägenhetens

skick

iir
Lägenheten övertas i befrntligt skick. Säljaren svarar fijr att lägenheten på tillhädesdagen
utrlmA och rengjord samt att tiU Ugentreten hörande utrymmen och örråd är avstädade. Säljaren skall senast!å dilträdesdagen bo*forsla lös egendom som inte ingår i köpet. Underlåter
säljaren att göri detta, skall köparen uppmana honom därtill. Om säljaren inte har vidJagit
äger köparen rätt attbortforsla egendomen på såiljar#else inom t+ dagar efter
"pp*""itrg,
rens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen'
ftir
Företrädare for bostadsrättsforeningen fär på överenskommen tid komma in i lägenheten
tillsyn av ftireningens egendom.
Uppgrft om lägenhetens yta grundas på senast gjorda uppmätning. Ytan kan ha ftirändrats
d#"h"t. HSBÄostadsrattsfi;reningen ansvarar inte for att angiven yta överensstämmer med
verklig yta.

s3
Pantsättning och

'aranti

Säljaren garxfierar att bostadsrätten på tillträdesdagen inte är pantftirskriven.
anges
Säljaren garanterar att dispositionsrätten ej heller i öwigt iir inskriinkt utöver vad som
detta avtal.

i

Övertagande av
*ättigheter och

Ärsavgift och andra utgifter rörande bostadsrätten betalas av säljaren i den mån de avser tiden
fore tillträdesdagen o"h fiir tiden därefter av köparen. Säljaren garatfierat att han på tillträdesdagen inte har några skulder till foreningen i anledning av bostadsrättsfijrhållandet.

"kyldigheter

Säljarens andel i föreningens fonder ingår i överlåtelsen'

$4

Om lägenheten eller del av denna är uthyrd, skall säljaren - om inte annat överenskommits
med k[paren - i behörig tid säga upp hyresgästen till avflyttning samt se till att avflyttningen
sker fore köparens tillträde.

ss

Medlemskap i
bostadsrättsföreningen

Köparen ansöker härmed om medlemskap i bostadsrättsfiireningen per tillträdesdatum med
ej
sarnma rättigheter och skyldigheter som säljaren. Denna överlåtelse skall återgå om köparen
beviljas lntr:iae i bostadsrättsforeningen. Partemas prestationer skali diirmed återbliras i sin
hehåt. Skulle bostadsrättsforeningen vägra köparen medlemskap och köparen väljer att överklaga det beslutet, år parterna dock bundna av detta avtal tills medlemskapsfrågan är slutligt

avgjord.
Säljaren är medveten om att köparen inte far flytta in i lägenheten innan styrelsen fattat beslut
om medlemskap i bostadsrättsftireningen.
Säljares och köpares personuppgifter kommer att databehandlas och användas i HSB Östergötlands medlemsregister och bostadsrättsforeningens lägenhetsförteclcring.

$6
Skadestånd

Skulle part inte fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning. Skutte åsidosättande vara av väsentlig betydelse, har motparten dessutom rätt att häva
avtalet. Vid bedömning av denna ersättnings- och hävningsrätt skall beaktas extraordinära
omstiindigheter, varöver avtalsparten ej kunnat råda.

Vid köparens avtalsbrott regleras säljarens ersättning i första hand ur erlagd handpenning.
överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen s$dig att genast erlägga mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen, skall mellanskiltnaden återbetalas till köparen.

$7

Medlemskap i
HSB Östergötland

Köparen/köpama iir informerade om att de skall ansöka om medlemskap i HSB Östergötland
o"h b"tulu."tr insats till HSB på 500 kronor/person (återbetalas vid forsäljning om utträde ur
HSB begiirs).

vill avsluta medlemskapet i HSB Östergötland, krävs en separat och
Därefter återbetalas andelen på 500 kronor.
uppsägning.
skriftlig

Om säljaren/säljarna

Bostadsrättsloreningen tar enligt stadgama ut en överlåtelseavgift pä2,5 procent av gällande
prisbasbelopp.
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Pantsättningsav-

Pantsättning kallas det när en lägenhet lämnas som sdkerhet ör ett lån. Pantsättningsavgiften
är 1 procent av gällande basbelopp och täcker bostadsrättsftireningens administrativa kostnader. Pantfiirskrivningen måste bland annat noteras i lägenhetsförteckningen, så att det framgår
att lägenheten är pantforskriven.

Utväxling av
avtalet

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar. Siiljaren och köparen tar var sitt, ett överl?imnas till bostadsrättsfiireningen samt ett behålls av HSB som arkivkontrakt.

$e

gft

Säljarens/säljarnas underskrift
(Ort och datum)

(Narnn)

'lodkännande

(Narnn)

MakeI makal s ammanbo ende godkiinner ftirsälj ningen

(Namn)

Köparen/köparnas underskrift

Kvittens avseende
handpenning

(Ort och datum)

(Narnn)

(Namn)

(Namn)

CNamn)

Handpenningen kvitteras härrned:

(Ort och datum)

(Belopp)

(Namo)

CNamn)

Fylls i av bostadsrättsfi)reningen
Medlemskap bwiljas hZirmed i bostadsrättsftireningen per tillträdesdatum. Beslutet gäller enbart om medlemskap
beviljas i HSB Ostergötland.

HSB bostadsrättsfiirening / underskrift
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