Överlåtelseavtal Bostadsrätt
Juridikfokus.se

Jag
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Efternamn:

Personnummer:

säljer härmed till
Förnamn:

bostadsrätten med lägenhetsnummer _______ om _______ rum och kök på _________ kvadratmeter
i Bostadsrättsföreningen __________________________________________________________
med adress _______________________________________________________________________.

1§

Överlåtelsen sker mot överenskommen köpeskilling av 1

_____________________________________________________________ ( ____________________) kronor.
Köpeskillingen skall betalas kontant på tillträdesdagen, med avdrag för eventuell handpenning.
2§

Bostadsrätten tillträds 2 ____________________________________________________________.

Fram till tillträdesdagen står säljaren för risken för att lägenheten förstörs eller skicket försämras.
3§

Till bostadsrätten hör:





4§

nummer_______
nummer_______
nummer_______
nummer_______

Till bostadsrätten finns möjligheten/förpliktelsen till att hyra:



4§

Garageplats,
Parkeringsplats,
Källarutrymme,
Vindsutrymme,

Garageplats,
Parkeringsplats,

nummer_______
nummer_______

Köparen har av säljaren uppmanats att noggrant undersöka lägenheten. Lägenheten säljs i befintligt skick.

Lägenheten är måttangiven enligt bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Säljaren har inte själv mätt upp
ytan, och åtar sig inte något köprättsligt ansvar för ytuppgiften. Köparen har av säljaren uppmanats att före köpet
göra en egen mätning av ytan om köparen anser det viktigt.

3

Sida 1/2
Säljarens signatur

Köparens signatur

5 § Lägenheten skall på tillträdesdagen vara utrymd och väl rengjord och städad. Det gäller även de
förvaringsutrymmen som hör till lägenheten.
6§

I köpet ingår följande artiklar:

4

-

7 § Överlåtelsen sker under förutsättning att köparen godkännes och antas som medlem av
bostadsrättsföreningen. Bägge parter förbinder sig att gemensamt ansvara för att en ansökan till
bostadsrättsföreningen sker. Nekas köparen medlemskap skall köpet gå åter. Säljaren ansvarar ensam för
eventuella skulder till bostadsrättsföreningen.
8§
sitt.

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar, varav säljare, köpare och bostadsrättsföreningen får var

_______________________________

_______________________________

( Säljarens namnteckning )

( datum och ort för undertecknade )

________________________________

________________________________

( Köparens namnteckning )

Jag lämnar härmed mitt samtycke till överlåtelsen:
_________________________________________________
(namnteckning make/registrerad partner/sambo )

( datum och ort för undertecknade )

5

_______________________________________________
( namnförtydligande )

_________________________________________________
( datum och ort för undertecknade )

6

Handpenning ___________________________________________ ( ____________________) kronor. kvitteras:

_______________________________
( Säljarens namnteckning )

_______________________________
( datum och ort för undertecknade )

Köpeskillingen ___________________________________________ ( ____________________) kronor. kvitteras
(efter avdrag för eventuell handpenning):

_______________________________
( Säljarens namnteckning )

_______________________________
( datum och ort för undertecknade )
Sida 2/2
Säljarens signatur

Köparens signatur

Allmän kommentar
Kommentar till ”Överlåtelseavtal Bostadsrätt”
1 Köpeskillingen skrivs ut i bokstaverad form på den streckade linjen. Inom parentesen anges köpeskillingen
med hjälp av siffror. Ex. Enmiljonsexhundratjugotusentvåhundratrettio ( 1620230 ) kronor

2 Fyll i vilket datum bostaden skall tillträdas av köparen. Ange datum ÅÅÅÅ-MM-DD, Ex. 2008-09-01
3 I köpekontraktet finns en friskrivning av eventuella fel på bostadsrätten ” Köparen har av säljaren uppmanats

att noggrant undersöka bostadsrätten. Lägenheten säljs i befintligt skick.” Friskrivningen gäller ej om säljaren känt
till ett dolt fel som köparen inte informerats om, eller om lägenheten säljs i ett betydligt sämre skick än vad
köparen har haft fog att förutsätta.

4 Fyll i eventuella artiklar som ingår i köpet. Det kan vara till exempel vara en tvättmaskin som står i bostaden.

Ange art av artikel samt modell. Ex. ”Tvättmaskin, AEG S 1800 P”. Kylskåp, frys, spis och liknande fasta tillbehör
ingår i köpet och får inte tas bort av säljaren.

5 Samtycke till försäljning av bostadsrätten ska lämnas i de fall då säljaren använder bostadsrätten som
gemensam bostad med en make/maka, registrerad partner eller sambo.

6 Eventuell handpenning kvitteras. Erläggs ingen handpenning ifylls ”Noll ( 0 ) kronor”.

