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Detta är en mall till överlåtelseavtal. AB Jönköpingsbostäder tar inget juridiskt ansvar för eventuella tvister parterna emellan samt 
användandet utav denna mall.  

ÖVERLÅTELSEAVTAL BOSTADSRÄTT 
 I BRF 

OBJEKT 
LÄGENHETSNUMMER ROK  BEHÅLLNING INRE REPARATIONSFOND (KR)

ADRESS  TILL LGH HÖR 

POSTNUMMER ORT VÅNING STORLEK m2 

SÄLJARE                SÄLJARE 
NAMN NAMN 

PERSONNUMMER PERSONNUMMER  

ADRESS ADRESS 

POSTNUMMER ORT POSTNUMMER ORT 

TELEFONNUMMER  TELEFONNUMMER  

E-POSTADRESS E-POSTADRESS

ANDEL % ANDEL %  

KÖPARE    KÖPARE 
NAMN NAMN

PERSONNUMMER PERSONNUMMER 

ADRESS ADRESS

POSTNUMMER ORT POSTNUMMER ORT

TELEFONNUMMER TELEFONNUMMER 

E-POSTADRESS E-POSTADRESS

ANDEL % ANDEL % 

KÖPESKILLING 

KÖPESKILLING (KR) TILLTRÄDESDATUM 
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användandet utav denna mall.  

VILLKOR 
Överlåtelsen gäller under förutsättning att köparen antas som medlem i bostadsrättsföreningen. 

Köparen inträder med samma rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen som tillkommit 
säljaren. Köparen är medveten om de skyldigheter som enligt bostadsrättsavtal och föreningens stadgar åligger 
bostadsrättshavaren. Lägenheten skall användas till bostad. Parkeringsplats eller garage som hyrs på separat avtal 
övergår inte automatiskt till köparen. Lägenheten överlåts i befintligt och av köpare besiktat skick. Överlåtaren 
garanterar att bostadsrätten på tillträdesdagen inte är pantsatt. Överlåtelseavgift tas ut i samband med 
försäljningen enligt stadgar. 

Köparen ansöker härmed om inträde i föreningen fr.o.m. tillträdesdagen, om överlåtelsen avser hela 
bostadsrätten begär säljaren utträde ur föreningen. Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar varav 
köpare, säljare, föreningen och Jönköpingsbostäder har erhållit vardera ett.  

UNDERSKRIFTER

SÄLJARE       SÄLJARE 
ORT & DATUM ORT & DATUM 

UNDERSKRIFT UNDERSKRIFT 

NAMNFÖRTYDLIGANDE NAMNFÖRTYDLIGANDE 

KÖPARE     KÖPARE 
ORT & DATUM ORT & DATUM 

UNDERSKRIFT UNDERSKRIFT 

NAMNFÖRTYDLIGANDE NAMNFÖRTYDLIGANDE 

FÖRENINGENS BESLUT OM MEDLEMSKAP 
Styrelsen har beslutat att anta ovanstående köpare som medlem i föreningen. 

FÖR BRF: ORT & DATUM

UNDERSKRIFT UNDERSKRIFT 

NAMNFÖRTYDLIGANDE NAMNFÖRTYDLIGANDE  
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