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SALGSPROCEDURE VED SALG I A/B VED KÆRET 

 

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

 

1. VURDERINGSRAPPORT: 

Eventuel bestilling af og udarbejdelse af rapporter: 

Der stilles ikke krav om udarbejdelse af en vurderingsrapport, kun hvis eventuelle forbedringer ønskes 

medtaget i salgsprisen. Ønsker andelshaver udarbejdelse af en vurderingsrapport skal sælger kontakte 

andelsboligforeningens vurderingsmand: 

CERA Andelsvurderinger, Pile Allé 41, 2000 Frederiksberg, tlf. 70707178, mail: info@cera.dk 

Synsrapporten bedes sendt til administrator Anette Sommer, as@virumtorvadvokater.dk  

 

Udgiften til vurderingsrapporten afholdes af sælger. Eventuelle ulovligheder kræves udbedret inden 

afregning af overdragelsessummen. Omkostninger i forbindelse med lovliggørelse afholdes af sælger. 

Andelshavere kan selv vælge håndværkere så længe de er autoriserede. Ulovligheder kan ikke 

overdrages til køber.  

 

2. VENTELISTE: 

Sælger bedes kontakte bestyrelsen vedrørende udbydelse af lejligheden på foreningens venteliste. 

Såfremt køber ikke findes via ventelisten skal sælger selv finde en ekstern køber, enten via selvsalg eller 

ved at udbyde lejligheden til salg via en ejendomsmægler. 

 

3. INFORMATION OM PARTERNE OG OVERDRAGELSESAFTALE: 

Når der er fundet en køber til lejligheden, udarbejder administrator en overdragelsesaftale. Til brug 

herfor bedes sælger eller sælgers ejendomsmægler sende enten oplysninger om køber, købers cpr.nr., 

adresse, tlf.nr. og mailadresse, aftalt pris, overtagelsesdag samt bankoplysninger vedr. både køber og 

sælger eller kopi af underskrevet købsaftale. Overdragelsesaftalen sendes til parterne via mail og skal 

underskrives med Nem Id. Omkostninger til overdragelsesaftalen afholdes af køber. 

 

4. OVERDRAGELSESSUMMEN: 

Overdragelsessummen skal deponeres på A/B Ved Kærets konto i Danske Bank. 

Køber stiller bankgaranti for deponering af overdragelsessummen senest 14 dage inden 

overtagelsesdagen. Kopi af bankgarantien mailes til administrator Anette Sommer, 

as@virumtorvadvokater.dk. Ved deponering af overdragelsessummen mailes kvittering herfor til såvel 

sælger som administrator. 

 

5. AFLÆSNING: 

 Administrator bestiller aflæsning af varme- og evt. vandforbrug. Køber eller sælger bliver kontaktet 

herom såfremt der ikke kan foretages fjernaflæsning. Nøgleoverdragelse og aflæsning af øvrige 

forbrugsmålere aftales direkte mellem parterne. 

 

6. AFREGNING OG ANDELSBEVIS TIL KØBER: 

 3 uger efter overtagelsesdagen afregnes overdragelsessummen overfor sælger og køber modtager 

andelsbeviset med posten. 
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