BLANKET 1 / BORGERE / VILLAGRUNDE I UDBUD

Afgivelse af købstilbud
Efter at have gjort mig bekendt med udbudsmaterialet tilbyder undertegnede at afgive tilbud på
følgende grund i Aarhus Kommune:
Gade + husnr.:
Postnr. + by:
Jeg tilbyder at købe grunden for følgende beløb inkl. moms:
Kr. (i tal):
Kr. (med bogstaver):
Jeg tilbyder at købe grunden på de i udbudsmaterialet specificerede vilkår. Jeg er desuden bekendt
med at jeg højst kan byde på 5 forskellige grunde indenfor samme udbud, og byder derfor på denne
grund med følgende prioritet (hvor 1 = højst, og 5 = lavest):
Prioritet:

1

Jeg er bekendt med, at det afgivne bud er bindende.
Dato:
BYDER

MEDBYDER (hvis aktuelt)

For- og efternavn: 						
Gade + husnr.:
Postnr. + by:
CPR-nr.:
Telefonnr.:
Email:

Underskrift:

OPLYSNING OM FORTRYDELSESRET
De kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis De opfylder de
betingelser, der fremgår af dette bilag.
De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lovbkg. nr. 1123 af 22. september
2015 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og i bekendtgørelse nr.
950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom
mv.
1. Generelle betingelser
1.1. Fortrydelsesfristen
Hvis De vil fortryde Deres køb, skal De give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en
ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra
den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning
af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.
Hvis aftalen indgås ved, at De accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra
den dag, hvor De er bekendt med sælgerens tilbud.
Underretning om, at De vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes
repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.
1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis De vil fortryde købet, skal De endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af
den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren.
Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6-dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået
eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.
De skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg
for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.
2. Andre betingelser
2.1. Hvis De har taget ejendommen i brug
Hvis De har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere
udføre arbejde på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til
sælgerens disposition.
Hvis De har foretaget fysiske indgreb, f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre
forandringer på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen
til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.
Hvis De eller andre, der har haft adgang til ejendommen i Deres interesse, har beskadiget
eller forringet ejendommen på anden måde, skal De inden 6-dages fristens udløb udbedre
forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.
2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal De inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen
kan blive aflyst igen.
Hvis De selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal De således fremsende begæring til
tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælger, som har sørget for tinglysning af skødet, skal De foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet
til aflysning.

Dato:

Dato:

Underskrift:

Underskrift:

Køber:

Køber:

SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA
I forbindelse med at du har afgivet et købstilbud, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen
informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig
om dine rettigheder i den forbindelse.
Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien identitetsoplysninger (navn,
adresse, e-mailadresse, cpr.nr.) Det gør vi for at kunne behandle dit købstilbud,
herunder foretage tinglysning samt oplyse grundejerforeningen om nye medlemmer.
Det er en betingelse for at kunne anmelde et dokument til tinglysning, at det indeholder
cpr.nr. på de, ifølge dokumentet, forpligtede og berettigede, jf. Tinglysningsloven § 9.
Såfremt vi ikke er i besiddelse af dit cpr.nr. vil det ikke være muligt at tinglyse handlen.
Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Tinglysningsloven samt Lov om
erhvervelse af fast ejendom.
Oplysningerne, i elektronisk form, er opbevaret sikkert hos vores leverandører af de
systemer vi arbejder med.
Oplysninger bliver videregivet til Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning af
skøde samt til grundejerforeningen.
De oplysninger vi behandler om dig, vil blive slettet, når de ikke længere har
administrativ og retlig betydning og i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med
dertilhørende bekendtgørelser.
Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.
Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også
bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være
opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har
noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Arealudvikling og Almene
boliger, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand som kan kontaktes på
grundsalg@mtm.aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes
behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes
databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.
Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af
personoplysningerne.
.

