
TIL KBS
ANDELSKØBERS ERKLÆRING OM UDDANNELSESFORLØB

Kollegiet Glanshattens vedtægter kræver, at køberen af en andel er under eller starter på en
uddannelse. Køber skal derfor udfylde dette skema, der skal afleveres sammen med den første side
af overdragelsespapirerne til kollegiets administrator. Der skal vedlægges dokumentation for
oplysningerne. Såfremt dette skema ikke afleveres med tilstrækkelig dokumentation, kan
overdragelsen ikke godkendes.

( Dokumentation kan f.eks. være bekræftelse på optagelse fra uddannelsesstedet, kopi af
kontrakt om læreplads, meddelelse om stand-by plads eller lignende.) (Kollegiets administrator
kan forlange yderligere oplysninger og dokumentation i tvivls tilfælde.)

Købers oplysninger:

Navn:_________________________ Adresse:_______________________________________

Post nr.:________ By:___________________________ Telefon: _________________________

Oplysninger om nuværende eller kommende uddannelse:
Jeg er optaget på en uddannelse. Uddannelsen er påbegyndt/påbegyndes d. _________-_____

Jeg har søgt om optagelse på en uddannelse med frit optag, til start d. _________-_____
og jeg er garanteret optagelse, idet jeg opfylder alle betingelser derfor.

Andet:_____________________________________________________________________

Uddannelsessted:__________________________________________________________

Uddannelse: _____________________________________________________________

Fuldtidsuddannelse / Deltidsuddannelse – Gennemsnitlig ugentligt timetal: __________

Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg har udfyldt denne erklæring sandfærdigt. Jeg er bekendt
med, at afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med køb af andel kan medføre eksklusion og
ophævelse af boligret. Jeg er endvidere bekendt med, at jeg er forpligtet til at fraflytte og sælge
min andel senest et år efter mit uddannelsesforløb er ophørt. Dette accepterer jeg ved min
underskrift.

Dato:___________ Underskrift: ________________________________________________



TIL KBS (med andelskøbers erklæring om uddannelsesforløb)

Andelen Glanshatten nr. _____ Overtages pr. _____/_____-_____.

Andelspris: 10.000 kr. 11.500 kr.

Sælgers nye adresse:

Navn:________________________

Adresse:_______________________

Post nr.:_________ By:________________

Telefon:______________________

Email:________________________________

Købers nuværende adresse:

Navn:________________________

Adresse:_______________________

Post nr.:_________ By:________________

CPR nr.:_________________-____________

Telefon:______________________

Email:________________________________

Sælgers bankoplysninger:

Bank:________________________________

Reg. nr.:______ Konto nr.:______________________________________

Køber og sælger erklære på tro og love at:
I) Der i forbindelse med overdragelse af andelen udelukkende er betalt det i denne aftale anførte
beløb.
II) Køber er bekendt med de gældende vedtægter for lejligheden og kollegiet, samt
kollegieordenen.
III) Køber og sælger er bekendt med, at overdragelsen først er gyldig når den er godkendt ifølge
vedtægterne og andelsprisen samt første måneds beboerafgift er indbetalt til kollegiets
administrator.
IV) Øvrige andelshavere i lejligheden er bekendt med overdragelsen af andelen, og bekræfter dette
med deres underskrift:

Sælger: Dato:__________ Underskrift:________________________________

Køber: Dato:__________ Underskrift:________________________________

Øvriger Beboerer (min. 1): Dato:_________ Underskrift:______________________________

Dato:_________ Underskrift:______________________________



TIL SÆLGER

Overdragelsesbekræftelse for:
Glanshatten andel nr.: _____ lejlighed nr.: _____ Overtages pr. _____/_____-_____.

Sælgers navn:__________________________________

Købers nuværende adresse:

Navn:_________________________ Adresse:_______________________________________

Post nr.:________ By:___________________________ Telefon: _________________________

Købspris:

Andelspris: 10.000 kr. 11.500 kr.

Beboerafgift: 1 mnd. (                    1.681 kr ½ mnd. ( ______ kr)
+ aconto vand: _____kr

+ aconto varme: _____kr
+ aconto el: _____kr

= i alt: _____ kr )

I alt: __________________ kr.

Betaling skal ske på konto: 3574-4366013415, Danske Bank
IBAN DK07 3000 4366 0134 15, SWIFTCODE: DABA DKKK

Betalingen skal ske til kollegiets administrator, og dette senest ____ dage (8 dage hvis ikke andet
er angivet) efter at overdragelsespapirerne er underskrevet. Sker dette ikke, kan sælger ophæve
handelen uden varsel.
VIGTIGT: Husk at meddele andelsnummer i forbindelse med indbetalingen

Køber og sælger erklære på tro og love at:
I) Der i forbindelse med overdragelse af andelen udelukkende er betalt det i denne aftale anførte
beløb.
II) Køber er bekendt med de gældende vedtægter for lejligheden og kollegiet, samt
kollegieordenen.
III) Køber og sælger er bekendt med, at overdragelsen først er gyldig når den er godkendt ifølge
vedtægterne og andelsprisen samt første måneds beboerafgift er indbetalt til kollegiets
administrator.

Dato:__________ Dato:_________

● ______________________                       _____________________
(Sælger) (Køber)



TIL KØBER

Overdragelsesbekræftelse for:
Glanshatten andel nr.: _____ lejlighed nr.: _____ Overtages pr. _____/_____-_____.

Købers navn:__________________________________

Sælgers nye adresse:

Navn:_________________________ Adresse:_______________________________________

Post nr.:________ By:___________________________ Telefon: _________________________

Købspris:

Andelspris: 10.000 kr. 11.500 kr.

Beboerafgift: 1 mnd. (                    1.681 kr ½ mnd. ( ______ kr)
+ aconto vand: _____kr

+ aconto varme: _____kr
+ aconto el: _____kr

= i alt: _____ kr )
I alt: __________________ kr.

Betaling skal ske på konto: 3574-4366013415, Danske Bank
IBAN DK07 3000 4366 0134 15, SWIFTCODE: DABA DKKK

Betalingen skal ske til kollegiets administrator, og dette senest ____ dage (8 dage hvis ikke andet
er angivet) efter at overdragelsespapirerne er underskrevet. Sker dette ikke, kan sælger ophæve
handelen uden varsel.
VIGTIGT!!: Husk at meddele andelsnummer i forbindelse med indbetalingen!

Køber og sælger erklære på tro og love at:
I) Der i forbindelse med overdragelse af andelen udelukkende er betalt det i denne aftale anførte
beløb.
II) Køber er bekendt med de gældende vedtægter for lejligheden og kollegiet, samt
kollegieordenen.
III) Køber og sælger er bekendt med, at overdragelsen først er gyldig når den er godkendt ifølge
vedtægterne og andelsprisen samt første måneds beboerafgift er indbetalt til kollegiets
administrator.

●Dato:__________ Dato:________
● ______________________                       _____________________
(Sælger)                                                         (Køber)


