
AB Gunløg
Procedure ved overdragelse af andele
Opstart af salgssag

Andelshaver (sælger) kontakter skriftligt Administration Danmark angående salg.
Pr. mail: adm@administrationdanmark.dk
Eller via hjemmesiden: www.administrationdanmark.dk

Formular "salg af andelsbolig" under menupunktet "Beboer Service"
Få hjælp pr. telefon: Administration Danmark har telefon 70 20 59 57 (hverdage mellem 9 og 12)

Der skal oplyses følgende, hvis man allerede har oplysningerne:
- overtagelsesdato
- sælgers kommende adresse
- sælgers kontonummer til afregning af salgsprovenu (depositum vedr. uafklarede forhold tilbageholdes)
  såfremt der er pant i andelen, skal kreditor give skriftlig meddelelse om, hvor pengene skal hen
- evt. købers navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cpr.nr.

Sælger skal have udført anmærkningsfrit el-tjek i forbindelse med salget. Udgift betales af sælger.
Det skal bestilles hos foreningens håndværkere:

el-tjek MIH VVS og EL Tlf 32 59 25 25
Sælger sørger for, at kopi af de udførte rapporter sendes til Administration Danmark.

Sælger sørger for at bestille vurderingsmand efter oplysninger fra Administration Danmark.
Kopi af bilag vedr. forbedringer, som sælger evt. har foretaget, skal udleveres til vurderingsmanden.

Når vurderingsrapporten foreligger, sender Administration Danmark en salgsopstilling til sælger, og vi
afventer herefter sælgers anvisning af køber.
Udgiften for den udførte vurdering trækkes hos sælger over boligafgiften i en senere opkrævning.
El-tjek er gyldigt 12 måneder, og vurderingsrapport er gyldig i 6 måneder.

Ønsker sælger, at lejligheden sættes til salg på foreningens hjemmeside og tilbud sendt til ekstern
venteliste, skal salgsopslag på www.abgunløg.dk under "salg" udfyldes.

Når køber er fundet

Sælger skal selv finde køber og skal informere Administration Danmark om følgende:
- aftalt overdragelsesdato
- sælgers nye adresse
- registrerings- og kontonummer for senere overførsel af salgsprovenuet (kun hvis der ikke er pant).
- købers navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cpr.nr.
- evt. særlige vilkår til indarbejdelse i salgsaftalen (evt. prisnedslag mv.)

Endelige overdragelsesdokumenter

Administration Danmark sender de originale dokumenter til sælger (4 eksemplarer), der indhenter købers
underskrift på alle dokumenter:
- salgsaftale Underskrives af køber og sælger
- fortrydelsesret Underskrives af køber (hæftet ved salgsaftalen)
- boligoverenskomst Underskrives af køber

Bemærk at køber skal have følgende dokumenter udleveret i forbindelse med underskrift:
- vurderingsrapport og el-tjek 
- foreningens dokumenter (vedtægter, årsregnskab, generalforsamlingsreferat)
  kan hentes fra Administration Danmarks hjemmeside ved anvendelse af log-in.

Overdragelsesdagen

Køber og sælger skal på overdragelsesdagen sammen afklare følgende:
- overdragelse af alle nøgler samt anvisning af tilhørende loftsrum
- evt. endelig afklaring af løsøre og mangler mv.
- aflæsning af el- og evt. gasmåler (sælger står for at melde flytning)
- flytteaflæsning på varme bestilles af Administration Danmark
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