DaoskDEjendomsmæglerforening

Grundejerforening
- forespørgsel
Sagsnr.:
Ejendommen:

Dato:

Grundejerforeningen

Ejendommen (uoverensstemmelser bedes korrigeret)
Matr.nr
BFE-nr.:
Adresse:
Ejer:

Forespørgsel til grundejerforeningen/administrator
Information til grundejerforening/administrator:
Sælger(ne) af ovennævnte ejendom har anmodet undertegnede om at formidle salget af dennes bolig.
I forbindelse hermed skal jeg venligst bede grundejerforeningen/administrator om at besvare nedenstående
afkrydsede spørgsmål. Årsagen hertil er, at man som ejendomsmægler er underlagt en meget omfangsrig
undersøgelses- og oplysningspligt ved formidling af salg af ejerboliger. Dette fremgår af lov om formidling
af fast ejendom m.v., samt bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, ligesom det følger
af den omfangsrige klagenævnspraksis, der findes på området.
Såfremt svaret / oplysningerne vedr. nedenstående spørgsmål findes i grundejerforeningens dokumenter,
kan der henvises til det pågældende dokument, evt. inkl. sidehenvisning el.lign.
I tilfælde af at der ikke er plads til at besvare spørgsmålet fyldestgørende i nærværende skema, kan der
udarbejdes særskilt bilag med henvisning til det pågældende spørgsmål, som vedlægges nærværende
skema.
For god ordens skyld skal det bemærkes, at det forudsættes, at grundejerforeningen/administrator sikrer,
at personoplysninger, udover sælgers egne, som eventuelt fremgår af den afgivne besvarelse og/eller bilag
må videregives til ejendomsmæglerens behandling i forbindelse med sælgers salg af sin bolig.

1. Oplysninger om medlemskab af grundejerforeningen

X 1.1

Er der medlemspligt af grundejerforeningen

__ Nej

Hvis nej, er ovenstående ejendom medlem

__ Nej

X

Ja
Ja

Uanset besvarelsen i dette afsnit, ønskes øvrige spørgsmål besvaret.

2. Udgifter til grundejerforeningen
_x_ 2.1 Grundejerforeningskontingentet udgør kr.

3.440,00 årligt, der betales med kr._1.720,00_

den 1. marts og 1. september for perioden (halvårligt)_________
Betales der bidrag til foreningen udover kontingentet f.eks. til snerydning eller lign.
_X_ Nej

Ja

Hvis ja, kr.________
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se gældende budget på grundejerforeningen hjemmeside samt referater
X

X
X

Disse dokumenter er tilgængelige på Grundejerforeningens hjemmeside

