Överlåtelsedatum (åååå-mm-dd)
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Avtal för överlåtelse och ansökan om medlemskap i Draered-Äspered fiber ek. förening
Detta avtal ska användas vid ägarbyte av fastighet som är ansluten till Draered-Äspered fiber
ekonomisk förenings nät.
Ägarbyte kan ske genom försäljning, arv, gåva, testamente eller bodelning.
I det följande kallas överlåtaren för Säljare och förvärvaren kallas för Köpare. Draered-Äspered
fiber ek. förening kallas för Föreningen.
Avtalet är endast giltigt då Säljare, Köpare och Föreningen har signerat det.
Nytt Markupplåtelseavtal skall också bifogas.
Berörd fastighet som är ansluten till Föreningens nät:
Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Postort

Säljare:
Namn

Person-, organisationsnummer

Ny Adress

Nytt Land (om ej Sverige)
Nytt Postnummer
(Ny) Telefon

Ny Postort
(Ny) Mobiltelefon

Medlems/kundnummer (ses på
fakturan)

Köpare:
Namn

Person-, organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Postort

Land (om ej Sverige)

Mobiltelefon

E-postadress

På fastigheten finns Gruppavtal tecknat med Föreningen?

Ja

Nej

Denna överlåtelse gäller som ansökan om medlemskap i Föreningen för Köparen. Om medlemskap beviljas
blir Köparen medlem i Föreningen i Säljarens ställe. Om medlemskap nekas, har Köparen samma rätt att få
insatsen återbetald som Säljaren skulle haft om Säljaren avgått ur Föreningen efter uppsägning av
medlemskapet.
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Härmed intygas att Säljaren överlåter sin, på insatsen grundade andelsrätt i Föreningen, till Köparen. I
förekommande fall intygas också att Gruppavtal för fastigheten överlåts mellan parterna och att Köparen
har tagit del av de avtalsvillkor som gäller för Föreningens Gruppavtal.
Säljaren är medveten om betalningsskyldighet till Föreningen kopplat till Fiberanslutningen, Gruppavtal och
Serviceavgift innevarande månad där Föreningens medlemsgodkännande skett.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Överlåtelsedatum (åååå-mm-dd)

Överlåtelse genom bodelning, arv, gåva, eller testamente:
Ort/datum:

_______________________________

________________________________

Namn:

_______________________________

________________________________

Namnförtydl: _______________________________

________________________________

Säljare

Köpare

Köparens avtalsexemplar ska lämnas/skickas till Föreningen när det undertecknats av Säljare och Köpare.
När Föreningens styrelse fattat beslut i frågan om medlemskap får Köparen sitt avtalsexemplar i retur –
signerat av Föreningen. Föreningen skickar en kopia till säljaren.
Beslut om medlemskap fattas av Föreningens styrelse inom 2 veckor från det att Köparens avtalsexemplar
anlänt till Föreningen.

Nedanstående fylls i av Föreningen.
Köparens medlemskap beviljat?

Ja

Ort/datum:

_______________________________

För Föreningen:

_______________________________

Namnförtydl:

Nej

_______________________________
Draered-Äspered fiber ek. förening

Nytt medlemsnummer: _______________________________________

Köparens avtalsexemplar skickas till

Draered-Äspered fiberförening
c/o Elisabet Larsson Juvén
Hulta Kronoberg
516 91 Dalsjöfors

