Til sælger
Huskeliste ved fraflytning
( sidst revideret 15.01.2017 )

Inden sælger fraflytter lejligheden, så er her en lille huskeliste

•

Opsigelse af kabel-tv, internet og evt. fastnet-telefoni
Sælger skal selv opsige kabel-tv, internet og evt. fastnet-telefoni hos YouSee,
Dansk Kabel TV (tidl. ComX) eller anden udbyder. Hvis der er stillet en boks,
router el.lign. til rådighed fra en eller flere udbydere, så er sælger selv ansvarlig
for (eventuel) returneringen tilbage til udbyder.
Bemærk, at det er ca. 1 måneds opsigelselse.

•

Aflæsning af el og evt. gas (DONG og evt. HOFOR)
Sælger skal selv melde flytning til DONG og evt. HOFOR. Dette kan gøres på
deres hjemmesider.

•

Aflæsning af varme og varmt vand (ISTA)
Bestyrelsen sørger for at melde flytning til ISTA, men SÆLGER SKAL SELV
SØRGE FOR ADGANG til lejligheden i forbindelse med aflæsningen.

•

Nøgler, der skal overdrages til køber
Til lejligheden = 3. stk. velfungerende nøgler (+ evt. nøglekort).
Til opgangen
= 2. stk. velfungerende nøgler.
Til postkasen
= min. 1. stk. velfungerende nøgle.
Til kælderrum = min. 1. stk. nøgle (hvis der er lås på).
Despositum for evt. ekstra opgangsnøgler refunderes af administrator, såfremt
de har trukket beløbet over sælgers husleje. Nøglerne afleveres til viceværten.
Evt. nøgle til lågen mod Bonkesvej skal afleveres til viceværten, men der refunderes ikke penge for denne.

•

P-plads
Evt. p-plads skal opsiges hos viceværten og p-licensen afleveres til viceværten.
BEMÆRK at p-pladsen IKKE følger med lejligheden ved salg.

•

Cykler, barnevogne o.lign. i cykelkælderen
Husk at tage dem med ved flytningen. Ellers
storskraldspladsen.

så

stil

dem

over

på

•

Lejlighed og kælderrum skal afleveres i tømt og rengjort stand. Skabe m.v. skal
være tømt. Overholdes dette ikke, vil køber blive kompenseret for arbejdet
hermed.

•

Sælger bør se kvittering for indbetaling af købssummen til administrator, før
nøglerne overdrages til køber.
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