Udbuds- og salgsvilkår ved salg af Parallelvej 47A-D, 2650 Hvidovre
til opførelse af bofællesskab efter almenboligloven
Hvidovre Kommune udbyder fire grunde beliggende på Parallelvej 47A-D, 2650 Hvidovre til salg som én
samlet ejendom (herefter kaldet ”Ejendommen”) til et alment boligselskab.
Salget betinges af, at boligselskabet etablerer et bofællesskab i henhold til almenboliglovens § 105 med op
til 24 boliger for borgere med udviklingshæmning.

Salget af Ejendommen er ikke udbudspligtigt, jf. § 68, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse
(lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).
Hvidovre Kommune er underlagt krav om opnåelse af markedsprisen ved ethvert ejendomssalg og med
henblik på at opfylde dette krav er nærværende udbuds- og salgsvilkår sendt til følgende almene
boligselskaber med opfordring til at afgive et tilbud på ejendommen:
HvidovreBo, Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, Hvidovre Boligselskab, Avedøre Boligselskab,
Hvidovre Almennyttige Boligselskab, Lejerbo Hvidovre, Boligselskabet Friheden og 3B.
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EJENDOMSOPLYSNINGER
Adresser:
Ejendommen er i dag opdelt i fire matrikler med adresserne Parallelvej 47A-D. Køber skal selv forestå
sammenlægning af matriklerne til én matrikel inden bebyggelse.
Beskrivelse af ejendommen
Der er tale om fire ubebyggede grunde beliggende tæt på Avedøre Station og med kort afstand til
indkøbsmuligheder og natur.
Ejendommen er beliggende i et større boligkvarter bestående af enfamiliehuse, rækkehuse og enkelte
institutioner.
Som bilag 2 vedlægges kort over området og billeder af Ejendommen. Som bilag 3 vedlægges
ejendomsdatarapport for Parallelvej 47A, som er indhentet i 2018. De fire grunde blev pr. den 15. januar
2018 udmatrikuleret fra den tidligere samlede matrikel med matr.nr 17ex. Ejendomsdatarapporten for
Parallelvej 47A dækker i vidt omfang alle fire grunde. Dette gælder dog fx ikke matrikelangivelsen og
størrelsen af grundene.
Der har ligget en daginstitution på Ejendommene, som er revet ned i 2015. Dagsinstitutionens grundareal
var på 614 m², med et kælderareal på 84 m². Al beton og byggematerialer er fjernet fra grunden. Hullet,
hvor kælderen lå, er fyldt op med komprimerbart materiale (grus/småsten/jord). Ejendommens samlede
grundareal er ifølge tingbogen 3.132 m². Heraf vej 0 m². Ejendommen er opdelt i fire matrikler med
følgende matrikelnumre: 17ph, 17pk, 17pi og 17ex, Avedøre By, Avedøre.
Uofficielle tingbogsattester af xx 2019 er vedlagt som bilag 4.
Særlige forhold vedr. Parallelvej 47A (matr.nr. 17ph) og Parallelvej 47B (matr.nr. 17pk)
Skellet langs naboejendommene med matr.nr. 18bx og 18bv er som følge af en hævdsag i 2016 blevet
ændret. Det nuværende skel fremgår af vedlagte måleblad, bilag 5.
Planforhold
Ejendommen er beliggende i byzone.
Ifølge kommuneplan 2009 er ejendommen beliggende inden for rammeområde 4B45, der udlægger den
fremtidige anvendelse til åben-lav boligområde.
Gældende lokalplan nr. 465 udlægger Ejendommen til fire fritliggende boliger.
Der er nyt plangrundlag under udarbejdelse, herunder et kommuneplantillæg, som vil muliggøre etablering
af bofællesskab med op til 24 boliger på Ejendommen i én etage.
Grundejerforening
I det nye plangrundlag vil der ikke blive stillet krav om etablering eller medlemskab af en grundejerforening.
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Støjbelastning
Ejendommene er belastet af støj fra vej. Det skal sikres, at støjkrav til boligformål og udearealer overholdes.
Der henvises til lokalplan 465, jf. bilag 7, hvis støjkrav videreføres i det kommende plangrundlag.
Vejforhold
Der er vejadgang til Ejendommen fra Parallelvej.
Der vil blive fastsat nærmere regler om vejforhold og parkering i det kommende plangrundlag.
Forsyningsmæssige forhold
Ejendommen er byggemodnet til de tidligere planlagte fire parceller for så vidt angår spildevand, regnvand,
dræn og strøm. Der er ikke etableret (natur)gasforsyning til ejendommen.
Ovennævnte ledningers placering i koteletbenet fremgår af vedlagte tegninger: ”Ledninger i terræn” og
”Normalsnit”, jf. bilag 8. Desuden vedlægges notat fra Sælgers rådgiver om kloaktilslutninger, jf. bilag 9.
Køber skal selv foranledige de ændringer i ovennævnte forsyningsledningers placering til den nye bygning
på grunden, der er nødvendige. Køber afholder selv udgifterne hertil og udgifter i øvrigt til alle
forsyningsmæssige tilslutninger.
Øvrige ledninger
Sælger har forespurgt i ledningsejerregisteret (LER) og fremlægger oversigt over ledningsoplysninger som
bilag 10.
Oversigten er fra 2016 og er uden ansvar for Sælger og anses som værende vejledende for Køber, hvorfor
Køber opfordres til selv at undersøge forholdene nærmere i LER.
Det bemærkes, at der kan være yderligere ledninger på Ejendommen, som ikke fremgår af oversigten fra
LER og bilag 8 og 9, og som sælger ikke er bekendt med.
Miljøforhold
Der har tidligere ligget en daginstitution på Ejendommene, der er fjernet i 2015.
Det fremgår af kommunens arkivmateriale, at der i 1949 blev givet tilladelse til indretning af et
sprøjtemalingsværksted og lakereri i en garage på ejendommen for en periode på 3 år. I 1951/52 blev der
givet tilladelse til indretning af bilværksted i samme garage. De gamle bygninger blev revet ned i
forbindelse med institutionsbyggeriet.
Sælger har fremsendt ovenstående oplysninger til Region Hovedstaden med henblik på en vurdering af, om
der er grundlag for en afgørelse om kortlægning efter jordforureningsloven.
Region Hovedstaden har i udtalelse af 31. oktober 2011 oplyst, at ejendommen ikke kortlægges som
forurenet på baggrund af disse oplysninger, jf. vedlagte bilag 11.
Sælger har herefter fået udført en forureningsundersøgelse på Ejendommene af MOE A/S dateret den 7.
december 2015, jf. bilag 12. Her påvises generelt ren og lettere forurenet jord på ejendommen. Dog viser
en enkelt analyse en lille overskridelse af kriteriet for kraftig forurenet jord. Dette svarer generelt til
niveauet i bymæssige områder.
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Der har tidligere ligget en olietank på Ejendommen, som nu er fjernet. Der er ved undersøgelsen ikke påvist
kraftig jordforurening, der hvor olietanken har ligget.
Det skal understreges, at der er tale om en stikprøveundersøgelse, og det kan derfor ikke udelukkes, at der
findes kraftigere jordforurening på grunden, såfremt der foretages yderligere miljøundersøgelser.
Da Ejendommen er udlagt til boligformål, er der efter jordforureningslovens § 72B krav til renheden af den
øverste 0,5 m jord, hvilket også vil være gældende efter det kommende plangrundlag.
Sælger foretager ikke yderligere jordprøver på Ejendommen. Det er købers ansvar at sørge for, at der
udføres yderligere jordprøver med henblik på at kortlægge forureningsniveauet. Se ”Salgsvilkår” nedenfor.
Arkæologiske forhold
Sælger har intet kendskab til fortidsminder eller andre arkæologiske forhold på ejendommen.
Ejendomsvurdering
Den offentlige vurdering af grundværdien, som er foretaget for de fire matrikler hver for sig, er fastsat til i
alt 3.390.800 kr. (2018), jf. bilag 13
Ejendomsskatter og afgifter
Så længe Ejendommen er ejet af Hvidovre Kommune, er den fritaget for betaling af grundskyld med mindre
ejendommene er udlejet.
Køber kan forvente at skulle betale grundskyld. Køber henvises til selv at undersøge, hvad der skal betales i
grundskyld for de enkelte ejendomme.
Gebyr for rottebekæmpelse beløber sig i 2019 til 0,099 promille af ejendomsværdien.
Herudover kan der være tale om opkrævning af forbrugsafgifter, eksempelvis renovation, skorstensfejning
mm. Takstblad vedlægges som bilag 14.
Sælger påtager sig intet ansvar for ejendommenes skatter og afgifter, herunder for grundskyld og gebyr for
rottebekæmpelse, og køber indhenter selv yderligere oplysninger herom hos Hvidovre Kommune.
Ejendomsskattebilletterne for 2019 for de fire grunde vedlægges som bilag 15.
Forsikring
Sælger er selvforsikret og Ejendommen er derfor ikke forsikret i et forsikringsselskab. Køber foranlediger
selv indhentelse af tilbud på forsikring af Ejendommen.
Hæftelser og byrder
Ejendommen overdrages fri for lejemål og hæftelser.
Af tingbogsattest dateret 18. januar 2018, jf. bilag 4 fremgår følgende servitut for ejendommene med
matr.nr 17ex og 17pk, Avedøre By, Avedøre, som køber skal respektere:
1. Dok. Lyst den 18. september 1947 om anbringelse af hegn
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Kopi af servitutten er vedlagt, jf. bilag 16.
Der er ikke lyst servitutter på ejendommene med matr.nr. 17pi og 17ph.

SALGSVILKÅR
Ejendommen sælges i henhold til § 68, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af
15. januar 2019) med henblik på købers opførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene
boliger.
Køber forpligter sig til at inddrage Hvidovre Kommune i arbejdet med indretning og udformning af
byggeriet. Hvidovre Kommune nedsætter en styregruppe, som skal inddrages i alle byggeriets faser.
Ejendommen vil blive overdraget med købers viden om samtlige af de oplysninger, der fremgår at
nærværende materiale samt i øvrigt på følgende vilkår.
Sælgers ansvar for ejendommen:
Det solgte
Ejendommen, der er fire ubebyggede grunde, sælges som den er og forefindes og som beset af køber og i
øvrigt som beskrevet i disse udbuds- og salgsvilkår med ansvarsfraskrivelse for sælger.
Køber erklærer sig bekendt med Ejendommens forhold og tilstand i enhver henseende og med, at
Ejendommen overtages i den stand, som den er og forefindes på overtagelsesdagen.
Køber opfordres til at lade Ejendommen gennemgå af en sagkyndig antaget af køber, ligesom køber er
opfordret til at undersøge offentligt tilgængelige dokumenter hos både Hvidovre Kommune og Regionen.
Sælger er uden ansvar for såvel faktiske som retlige mangler, undtagen vanhjemmel, herunder er sælger
uden ansvar for Ejendommens grundvandsforhold, fortidsminder og beskaffenhed i øvrigt.
Ved videresalg af Ejendommen skal køber sikre, at ansvarsfraskrivelse i sin helhed opretholdes.
Køber er indforstået med, at der i købesummen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.
Bebyggelsesforhold og ledninger
Salget er betinget af, at Sælger tilvejebringer et plangrundlag, som gør det muligt for køber at bebygge
Ejendommen som beskrevet.
Derudover fraskriver sælger sig ethvert ansvar for manglende mulighed for eller for omfanget af retten til
fremtidige bebyggelsesmuligheder på Ejendommen.
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for de på ejendommen værende ledninger, og køber opfordres til selv
at undersøge ledningsforholdene på Ejendommene.
Ejendommen er byggemodnet med henblik på at opføre fire parcelhuse. Køber forestår og afholder alle
omkostninger til de ændringer, der er nødvendige for at opføre et bofællesskab på Ejendommen.
Køber forestår tilslutning til elforsyning, gas, vand, kloak, varmeforsyning, antenne mm. og betaler alle
omkostninger forbundet hermed i henhold til de til enhver tid gældende betingelser og takster på
byggetidspunktet.
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Køber er forpligtet til selv at rette henvendelse til de forskellige forsyningsvirksomheder med henblik på
etablering af forsyning.
Jordbundsforhold
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for jordbundsforhold og bæreevne samt alle andre forhold, der har
direkte eller indirekte tilknytning til og/eller betydning for bebyggelse på Ejendommen.
Køber opfordres til at selv at iværksætte jordbundsundersøgelser. Køber afholder alle udgifter til eventuelle
jordbundsundersøgelser og får ikke refunderet disse, heller ikke selvom handlen hæves.
Udgifter til eventuel ekstrafundering/pilotering i forbindelse med byggeri afholdes af køber, og er Sælger
uvedkommende.
Miljø
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forurening på Ejendommen, herunder for tidligere og/eller
eventuelle nuværende olietanke.
Sælger gør særligt opmærksom på beskrivelsen af forureningsforhold på ejendommen under afsnittet
”Miljøforhold” ovenfor. Køber opfordres til selv at iværksætte yderligere forureningsundersøgelser. Køber
afholder alle udgifter til eventuelle forureningsundersøgelser og får ikke refunderet disse, heller ikke
selvom handlen hæves.
Køber har ikke ret til nogen form for erstatning i forbindelse med forureningsforhold, ligesom køber heller
ikke er berettiget til forholdsmæssigt afslag i købesummen eller til at hæve handlen som følge af
forureningsforhold.
Overtagelse
Overtagelsesdagen fastsættes til den første i måneden efter, at køber har modtaget skriftligt tilsagn om
skema B godkendelse.
Fra overtagelsesdagen henligger Ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.
Overtagelsesdagen er skæringsdato for ejendommens indtægter og udgifter og der udarbejdes sædvanlig
refusionsopgørelse.
Købesum
Der er ikke fastsat en købesum for Ejendommen.
Der ønskes et tilbud på en købesum.
Vedlagte tilbudsblanket skal anvendes ved afgivelse af tilbud.
Senest på overtagelsesdagen skal køber med frigørende virkning deponere købesummen i et anerkendt
pengeinstitut til fordel for sælger. Hvis skødet underskrives inden overtagelsesdagen, skal købesummen
deponeres ved skødets underskrift. Renten af købesummen tilfalder sælger fra overtagelsesdagen.
Renten udgør Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med tillæg af 3 % p.a. Købesummen inkl.
renter frigives til Sælger, når endeligt skøde foreligger tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.
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Sælger indestår for, at køber modtager købesummen tilbage, hvis endeligt skøde til køber ikke kan tinglyses
uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesummen tilbagebetales med tillæg af erlagt rente.
Moms
Salg af ubebyggede grunde er fra 1. januar 2011 momspligtigt og tilbudsgiver skal derfor angive om
tilbuddet er inklusiv eller eksklusiv moms.
Ejendommen er med Sælger som ejer ikke momsregistreret.
Betingelser
Salget er betinget af, at Hvidovre Kommunalbestyrelse godkender handlen.
Såfremt ovenstående betingelse ikke opfyldes, bortfalder handlen, idet sælger og køber ikke kan gøre krav
gældende mod hinanden som følge heraf.
Salget er endvidere betinget af




At der sker fuld betaling af købesummen
At køber opnår skema A og B godkendelser
At køber igangsætter byggeriet i overensstemmelse med servituttekst nedenfor

Servitut om byggepligt, videresalg og anvisningsret
Hvidovre Kommune sælger Ejendommen beliggende Parallelvej 47 A-D, 2650 Hvidovre (matr.nr. 17ph,
17pk,17pi og 17ex, Avedøre By, Avedøre) til opførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om
almene boliger.
Hvidovre Kommune kan på sædvanligvis, uagtet købsaftalen, stille alle relevante vilkår i forhold til
støttetilsagnet, som det konkret projekt giver anledning til. Dette gælder både i forhold til byggeriets
udformning samt den gennemførelse.
Bebyggelsen på Ejendommen skal gennemføres uden unødigt ophold og i overensstemmelse med
hovedtidsplanen i kommende entrepriseaftale.
Forsinkes opførelsen på grund af force majeure (usædvanlige og uforudsigelige forhold som ingen af
parterne har indflydelse på, herunder pligtig standsning af byggeriet på grund af arkæologiske fund) eller
andre forhold uden for købers kontrol, forlænges fristen i overensstemmelse hermed.
Køber er forpligtet til at tilbageskøde Ejendommen efter sælgers ønske, såfremt køber ikke opnår:
godkendelse af henholdsvis skema A, skema B, og ikke har påbegyndt byggeriet i henhold til ovenstående
frister. Tilbageskødningen sker mod tilbagebetaling af købesummen uden renter eller andre udgifter.
Tinglysningsafgift og grundskyld i ejerperioden afholdes af Køber, der ligeledes frigør ejendommen for
eventuelle servitutter og/eller pantehæftelser. Ejendommen skal afleveret i samme stand som ved
overtagelsen.
Ejendommen må ikke helt eller delvist videresælges eller bebygges yderligere uden Hvidovre Kommunes
godkendelse.
Hvidovre Kommune har fuld anvisningsret til lejere til de almene boliger beliggende på Ejendommen.
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Yderligere dokumenter/servitutter
Sælger forbeholder sig ret til at kræve fremlæggelse af yderligere dokumenter og/eller pålægge yderligere
servitutter, som Sælger i sin egenskab af offentlig myndighed for området måtte finde nødvendige, retligt
påkrævet og/eller sagligt begrundet.
Oplysninger om tilbudsgiveren
Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation og oplysninger:
-

Oplysninger om tilbudsgiverens økonomiske kapacitet, samt dokumentation herfor i form af en
ikke over en måned gammel bankerklæring og et eksemplar af regnskabet for det seneste
regnskabsår. Tilbudsgiver forpligter sig til – på kommunens anfordring – at lade sig undergive
en kreditvurdering og til i den forbindelse at forsyne kommunen med relevant
regnskabsmateriale og andre oplysninger af betydning for en sådan vurdering.

Erklæring om handelsvilkårene
Parterne henviser til, at handlen har fundet sted i henhold til § 68, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelsen, jf.
lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, og at sælger er forpligtet til at sælge Ejendommen til den aktuelle
markedspris.
Særskilt erklærer Køber at være bekendt med følgende:
-

at Sælger ikke er forpligtet til at sælge ejendommen,
at Sælger ikke er forpligtet til at sælge til højestbydende, men kan sælge til anden
tilbudsgiver, hvis der derved varetages en saglig kommunal interesse,
at købstilbud skal være skriftlige og behandles fortroligt, indtil et salg har fundet sted.
Herefter er købstilbud tilgængelige efter den til enhver tid gældende lovgivning og praksis
herom.

Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle. Sælger kan
forkaste alle indkomne tilbud, uden at nogen tilbudsgiver er berettiget til at fremsætte noget krav om
erstatning i den anledning.
Sælgers endelige godkendelse foreligger, når sælgers accept er meddelt køber.
Omkostninger i forbindelse med handel
Køber afholder alle udgifter ved afgivelse af tilbud. Køber afholder alle omkostninger som følge af købers
eventuelle undersøgelser af diverse forhold vedrørende ejendommen på baggrund af nærværende
udbudsmateriale og på grund af andre forhold, herunder købers overvejelser vedrørende ejendommen.
Alle omkostninger ved handlens berigtigelse betales af Køber, herunder udarbejdelse af skøde, stempelafgift,
tinglysningsafgift, eventuelle omkostninger til gebyrer i forbindelse med indtræden i forsyningsselskaber
og/eller overtagelse af pantegæld som led i aftalen samt salær til berigtigelse af handlen, tilslutningsbidrag
og tinglysning af eventuelle servitutter.
Skødets udarbejdelse og underskrift
Det påhviler køber at sørge for udarbejdelse af skøde. Sælger kan pålægge køber at fremsende skødeudkast
inden 30 dage efter sælgers accept.
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Køber er forpligtet til at lade sig repræsentere ved en advokat, der foranlediger berigtigelse af handlen.
Prøvetinglysning af skødet skal være sendt til sælgers godkendelse senest 1 måned efter købers modtagelse
af godkendelse af skema B.
Senest 14 dage efter sælgers godkendelse af prøvetinglysningen skal køber underskrive digitalt. Sælger
foranlediger snarest derefter digital underskrift af skødet.
Køber afholder omkostninger til tinglysning af skøde og pantebreve samt til egne rådgivere.
Parterne afholder egne omkostninger til advokat.
Afgivelse af tilbud
Tilbud skal afleveres til XX, senest den XX kl. 12:00.
Kommunalbestyrelsen kan fra ovennævnte frists udløb og op til seks måneder herefter indgå bindende
købsaftale med enhver af tilbudsgiverne, der opfylder de i udbudsmaterialet nævnte krav, uden at øvrige
interesserede købere kan gøre krav gældende.
Spørgsmål kan rettes til XX
Misligholdelse af tilbud
Hvis Køber misligholder et af Sælger accepteret tilbud, herunder således at de nævnte tidsfrister ikke
overholdes, medfører dette, at Sælger kan kræve følgende:

1. At den af Sælger overdragne ejendom til Køber vil være at tilbageskøde helt eller delvist til
Sælger for den købesum, hvortil den er erhvervet uden rentetilskrivning eller tillæg af andre
omkostninger. Herudover udreder Køber til Sælger omkostningerne ved tilbageskødning.
2. Hvis ejendommen, som Sælger efter ovennævnte bestemmelser måtte kræve tilbageskødet, er
forbedret af Køber, kan Køber forlange, at Sælger godtgør Køber eller panthavere eller
eventuelle rettighedshavere den dokumenterede værdiforøgelse, eventuelt konstateret ved et
dækningssalg.
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Bilag

Bilag til udbudsvilkår:



















Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste
ejendomme
Kort over området + billeder
Ejendomsdatarapport
Uofficielle tingbogsattester
Måleblad
Plantegning
Lokalplan 465
Tegninger: Ledninger i terræn og Normalsnit
Notat om kloaktilslutninger
Ledningsoplysninger fra LER
Kortlægning fra Region Hovedstaden af 31. oktober 2011
Miljøteknisk rapport 2015
Ejendomsvurdering SKAT
Kommunens takstblad 2018
Ejendomsskattebillet
Servitut af 12. august 1947
Servitut om byggepligt m.v.

Det bemærkes, at nedenstående dokumenter er en del af udbudsmaterialet:




Tilbudsblanket
Erklæring om modtagelse af materiale
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TILBUDSBLANKET
Undertegnede tilbudsgiver afgiver hermed tilbud på Ejendommen

Parallelvej 47__, 2650 Hvidovre, matr.nr. ___ på

Kr. _______________________________________

Skriver kroner________________________________________________________________

Undertegnede tilbudsgiver erklærer at have læst og accepteret ovenstående udbudsvilkår, herunder at
forudsætningen for at nærværende tilbud tages i betragtning er, at tilbuddet er i overensstemmelse med
ovenstående udbudsvilkår.

Nærværende tilbud er bindende for undertegnede tilbudsgiver i seks måneder fra tilbuddets datering.

Hvidovre Kommune er ikke forpligtet til at antage nærværende tilbud. Salget er betinget af, at Hvidovre
Kommunalbestyrelse godkender handlen. Såfremt ovenstående betingelse ikke opfyldes bortfalder
handlen, idet Sælger og Køber ikke kan gøre krav gældende mod hinanden som følge heraf.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender tilbudsgivers tilbud på Ejendommen gælder følgende:

Når meddelelse om kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende tilbud er kommet frem til Køber,
udgør denne meddelelse og nærværende tilbud med tilhørende ovenstående udbudsvilkår inklusiv bilag
tilsammen en købsaftale for ejendommen.

Dato:

__________________________________________

Som tilbudsgiver:

Navn/firma:

__________________________________________

Kontaktperson:

__________________________________________
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Adresse:

__________________________________________

By:

__________________________________________

Tlf.:

__________________________________________

E-mail:

__________________________________________

Underskrift (er) i henhold til tegningsdokumentation

_____________________________________________

_____________________________________________

Ovenstående tilbud accepteres hermed af Sælger

Hvidovre den _________________________________

_____________________

________________________

Underskrift

Underskrift

Borgmester Helle M. Adelborg

Kommunaldirektør Nich Bendtsen
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