
Salg af andelsbolig

Nedenstående andelsbolig i A/B Humlegården sælges.

Andelsbolig beliggende:   Knud Lavards Gade 9, st. th., København V.
Med bolig nr.:  31 
I Andelsboligforeningen:   A/B Humlegården  
Aktuel andelskrone:   91,35 
Boligareal (BBR):  59,00 m2

Andelsværdi
Den lovlige maksimalpris beregnes som andelsværdi i henhold til seneste godkendte 
årsregnskab/årsrapport   

(Fordelingsnøgle x andelskronen) 11.800,00  x  91,35  = kr.  1.077.930,00. 

Dertil kommer tillæg for eventuelle forbedringer, særligt tilpasset løsøre og/eller fradrag 
for mangler. 

Købesummen:

 Andelsværdi kr.  1.077.930,00  
 Forbedringer udført af sælger kr.  60.453,00  
 Mangler jf. vurderingsrapport kr.  -5.300,00  
 Købesum i alt* kr.  1.133.083,00  

* Dertil kommer handelsomkostninger i form af købers andel af berigtigelse, vurdering, 
evt. ventelisteanvisning, mv. Disse udgifter vil typisk andrage mellem 4-10.000 kr. 

Boligafgift mv.: 

Boligafgift og forbrugsafgifter mv. udgør:

 Boligafgift   2.898,06 
 Aconto vand   157,00 
 Aconto varme   543,00 
 Internetbidrag   120,00 

 Total pr. termin  3.718,06 

Antal terminer 12 pr. år

Ønsker du at købe andelen skal du, senest d. 27-01-2019, udfylde
formularen "FH04 Ønske om køb af andelsbolig" på Administrationshusets
hjemmeside under selvbetjening og køb af andelsbolig. 

For besigtigelse af lejligheden, åbent hus d. 13-01-2019 kl. 14.00-15.00.

OBS! Der gøres særligt opmærksom på at der afholdes ordinær
generalforsamling d. 24-01-2019. Denne lejlighed vil derfor blive solgt til
den på generalforsamlingen vedtagne andelskrone. Oplysning om endelig
købesum vil blive fremsendt ved tilbud om køb.

Dette er derfor en vejledende oversigt, som ikke kan anvendes som en forpligtende 
salgsaftale. Der skal efter aftale med foreningens bestyrelse udarbejdes 
overdragelsesdokumenter til for brug en egentlig aftaleindgåelse.

Det forudsættes at man inden at have givet tilsagn om at overtage lejligheden
har søgt godkendelse hos banken til at låne penge. Lejligheden vil ikke igen blive

Side 1 af 2



udbudt via foreningens venteliste og dette også selvom lejligheden senere
sælges med nedslag via evt. ejendomsmægler. Skulle man være interesseret i at
overtage lejligheden opfordres det til at man skriftligt inden fristens udløb byder
på lejligheden. 
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