
 

 

Bostadsrättsförening 
Namn och adress ÖVERLÅTELSEAVTAL 

Sida 
1(4) 

Organisationsnummer Telefon Utskrivningsdag Referensnummer 

 
 Köp   Byte 
 Annat fång   Gåva 

 Hela bostadsrätten  Andel i bostadsrätten 

Överlåtare 
Namn och adress Namn och adress 

Person/organisationsnummer Telefon Person/organisationsnummer Telefon 

Förvärvare* * Om förvärvaren/-arna inte är HSB-medlem, skall medlemskap i HSB tecknas 
innan medlemskap i bostadsrättsföreningen kan beviljas. 

Namn och adress Namn och adress 

Person/organisationsnummer Telefon Person/organisationsnummer Telefon 

Bostadsrätten 
Adress Församling 

Antal rum Kök/kv/ks Badrum Dusch Kategori Lägenhetsyta 

ca m2 
Bränsledebyta 

Fastighetsbeteckning Hus Uppgång Våning 

Ändamål Tillträdesdag Överlåtelseavgift kronor 

Köpesumma 
Belopp med bokstäver åtföljt av ”kronor” Belopp med siffror 

1. Köpesumman skall betalas senast på ovan angiven tillträdesdag. 
2. Överlåtelseavgift betalas av överlåtaren/-arna. 
3. Bostadsrätten överlåtes i befintligt skick. Fond för inre underhåll disponeras av förvärvaren/-arna när de beviljats medlemskap. 
4. Förvärvaren/-arna ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen från och med ovan angiven tillträdesdag. Observera att 

avtalet måste lämnas in i god tid före tillträdesdagen för att styrelsen skall hinna behandla frågan om medlemskap. 
5. Förvärvaren/-arna förbinder sig att från och med tillträdesdagen till föreningen betala den årsavgift styrelsen fastställer.  

För närvarande                     kronor per månad. 
6. Handpenning                     kronor att betalas vid underskrift av detta avtal. 
7. I avtalet angiven yta har inte mätts upp inför tecknandet av detta avtal. Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta 

medför avvikelsen inte rätt för förvärvaren till återbetalning av erlagd köpeskilling. 
8. Särskilda bestämmelser, exempelvis övertagande av lån, byteslikvid, villkor vid gåva etc: (anges i villkorsbilaga som fogas till 

avtalet). 

Underskrift 
Ort och datum 

 
Ort och datum 

 
Överlåtare, namnteckning Förvärvare, namnteckning 

Överlåtares make/maka/sammanboende, namnteckning Förvärvare, namnteckning 

Överlåtares nya adress 

Härmed bekräftas att ovannämnda köpare antagits 
som medlem/mar i bostadsrättsföreningen 

Datum och underskrift 

Detta avtal är upprättat i fyra exemplar varav huvudkontoret, köparen, säljaren och bostadsrättsföreningen tagit var sitt. 
Sidan 1 och 4 lämnas till bostadsrättsföreningen. 
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Bostadsrättsförening 
Namn och adress ÖVERLÅTELSEAVTAL 

Sida 
2(4) 

Organisationsnummer Telefon Utskrivningsdag Referensnummer 

 
 Köp   Byte 
 Annat fång   Gåva 

 Hela bostadsrätten  Andel i bostadsrätten 

Överlåtare 
Namn och adress Namn och adress 

Person/organisationsnummer Telefon Person/organisationsnummer Telefon 

Förvärvare* * Om förvärvaren/-arna inte är HSB-medlem, skall medlemskap i HSB tecknas 
innan medlemskap i bostadsrättsföreningen kan beviljas. 

Namn och adress Namn och adress 

Person/organisationsnummer Telefon Person/organisationsnummer Telefon 

Bostadsrätten 
Adress Församling 

Antal rum Kök/kv/ks Badrum Dusch Kategori Lägenhetsyta 

ca m2 
Bränsledebyta 

Fastighetsbeteckning Hus Uppgång Våning 

Ändamål Tillträdesdag Överlåtelseavgift kronor 

Köpesumma 
Belopp med bokstäver åtföljt av ”kronor” Belopp med siffror 

1. Köpesumman skall betalas senast på ovan angiven tillträdesdag. 
2. Överlåtelseavgift betalas av överlåtaren/-arna. 
3. Bostadsrätten överlåtes i befintligt skick. Fond för inre underhåll disponeras av förvärvaren/-arna när de beviljats medlemskap. 
4. Förvärvaren/-arna ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen från och med ovan angiven tillträdesdag. Observera att 

avtalet måste lämnas in i god tid före tillträdesdagen för att styrelsen skall hinna behandla frågan om medlemskap. 
5. Förvärvaren/-arna förbinder sig att från och med tillträdesdagen till föreningen betala den årsavgift styrelsen fastställer.  

För närvarande                     kronor per månad. 
6. Handpenning                     kronor att betalas vid underskrift av detta avtal. 
7. I avtalet angiven yta har inte mätts upp inför tecknandet av detta avtal. Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta 

medför avvikelsen inte rätt för förvärvaren till återbetalning av erlagd köpeskilling. 
8. Särskilda bestämmelser, exempelvis övertagande av lån, byteslikvid, villkor vid gåva etc: (anges i villkorsbilaga som fogas till 

avtalet). 

Underskrift 
Ort och datum 

 
Ort och datum 

 
Överlåtare, namnteckning Förvärvare, namnteckning 

Överlåtares make/maka/sammanboende, namnteckning Förvärvare, namnteckning 

Överlåtares nya adress 

Härmed bekräftas att ovannämnda köpare antagits 
som medlem/mar i bostadsrättsföreningen 

Datum och underskrift 

Detta avtal är upprättat i fyra exemplar varav huvudkontoret, köparen, säljaren och bostadsrättsföreningen tagit var sitt. 
Sidan 1 och 4 lämnas till bostadsrättsföreningen. 
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Bostadsrättsförening 
Namn och adress ÖVERLÅTELSEAVTAL 

Sida 
3(4) 

Organisationsnummer Telefon Utskrivningsdag Referensnummer 

 
 Köp   Byte 
 Annat fång   Gåva 

 Hela bostadsrätten  Andel i bostadsrätten 

Överlåtare 
Namn och adress Namn och adress 

Person/organisationsnummer Telefon Person/organisationsnummer Telefon 

Förvärvare* * Om förvärvaren/-arna inte är HSB-medlem, skall medlemskap i HSB tecknas 
innan medlemskap i bostadsrättsföreningen kan beviljas. 

Namn och adress Namn och adress 

Person/organisationsnummer Telefon Person/organisationsnummer Telefon 

Bostadsrätten 
Adress Församling 

Antal rum Kök/kv/ks Badrum Dusch Kategori Lägenhetsyta 

ca m2 
Bränsledebyta 

Fastighetsbeteckning Hus Uppgång Våning 

Ändamål Tillträdesdag Överlåtelseavgift kronor 

Köpesumma 
Belopp med bokstäver åtföljt av ”kronor” Belopp med siffror 

1. Köpesumman skall betalas senast på ovan angiven tillträdesdag. 
2. Överlåtelseavgift betalas av överlåtaren/-arna. 
3. Bostadsrätten överlåtes i befintligt skick. Fond för inre underhåll disponeras av förvärvaren/-arna när de beviljats medlemskap. 
4. Förvärvaren/-arna ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen från och med ovan angiven tillträdesdag. Observera att 

avtalet måste lämnas in i god tid före tillträdesdagen för att styrelsen skall hinna behandla frågan om medlemskap. 
5. Förvärvaren/-arna förbinder sig att från och med tillträdesdagen till föreningen betala den årsavgift styrelsen fastställer.  

För närvarande                     kronor per månad. 
6. Handpenning                     kronor att betalas vid underskrift av detta avtal. 
7. I avtalet angiven yta har inte mätts upp inför tecknandet av detta avtal. Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta 

medför avvikelsen inte rätt för förvärvaren till återbetalning av erlagd köpeskilling. 
8. Särskilda bestämmelser, exempelvis övertagande av lån, byteslikvid, villkor vid gåva etc: (anges i villkorsbilaga som fogas till 

avtalet). 

Underskrift 
Ort och datum 

 
Ort och datum 

 
Överlåtare, namnteckning Förvärvare, namnteckning 

Överlåtares make/maka/sammanboende, namnteckning Förvärvare, namnteckning 

Överlåtares nya adress 

Härmed bekräftas att ovannämnda köpare antagits 
som medlem/mar i bostadsrättsföreningen 

Datum och underskrift 

Detta avtal är upprättat i fyra exemplar varav huvudkontoret, köparen, säljaren och bostadsrättsföreningen tagit var sitt. 
Sidan 1 och 4 lämnas till bostadsrättsföreningen. 
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Bostadsrättsförening 
Namn och adress ÖVERLÅTELSEAVTAL 

Sida 
4(4) 

Organisationsnummer Telefon Utskrivningsdag Referensnummer 

 
 Köp   Byte 
 Annat fång   Gåva 

 Hela bostadsrätten  Andel i bostadsrätten 

Överlåtare 
Namn och adress Namn och adress 

Person/organisationsnummer Telefon Person/organisationsnummer Telefon 

Förvärvare* * Om förvärvaren/-arna inte är HSB-medlem, skall medlemskap i HSB tecknas 
innan medlemskap i bostadsrättsföreningen kan beviljas. 

Namn och adress Namn och adress 

Person/organisationsnummer Telefon Person/organisationsnummer Telefon 

Bostadsrätten 
Adress Församling 

Antal rum Kök/kv/ks Badrum Dusch Kategori Lägenhetsyta 

ca m2 
Bränsledebyta 

Fastighetsbeteckning Hus Uppgång Våning 

Ändamål Tillträdesdag Överlåtelseavgift kronor 

Köpesumma 
Belopp med bokstäver åtföljt av ”kronor” Belopp med siffror 

1. Köpesumman skall betalas senast på ovan angiven tillträdesdag. 
2. Överlåtelseavgift betalas av överlåtaren/-arna. 
3. Bostadsrätten överlåtes i befintligt skick. Fond för inre underhåll disponeras av förvärvaren/-arna när de beviljats medlemskap. 
4. Förvärvaren/-arna ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen från och med ovan angiven tillträdesdag. Observera att 

avtalet måste lämnas in i god tid före tillträdesdagen för att styrelsen skall hinna behandla frågan om medlemskap. 
5. Förvärvaren/-arna förbinder sig att från och med tillträdesdagen till föreningen betala den årsavgift styrelsen fastställer.  

För närvarande                     kronor per månad. 
6. Handpenning                     kronor att betalas vid underskrift av detta avtal. 
7. I avtalet angiven yta har inte mätts upp inför tecknandet av detta avtal. Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta 

medför avvikelsen inte rätt för förvärvaren till återbetalning av erlagd köpeskilling. 
8. Särskilda bestämmelser, exempelvis övertagande av lån, byteslikvid, villkor vid gåva etc: (anges i villkorsbilaga som fogas till 

avtalet). 

Underskrift 
Ort och datum 

 
Ort och datum 

 
Överlåtare, namnteckning Förvärvare, namnteckning 

Överlåtares make/maka/sammanboende, namnteckning Förvärvare, namnteckning 

Överlåtares nya adress 

Härmed bekräftas att ovannämnda köpare antagits 
som medlem/mar i bostadsrättsföreningen 

Datum och underskrift 

Detta avtal är upprättat i fyra exemplar varav huvudkontoret, köparen, säljaren och bostadsrättsföreningen tagit var sitt. 
Sidan 1 och 4 lämnas till bostadsrättsföreningen. 
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