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SIELDAI{I
Boligadministration

er der d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen og af den fælles ejendom:

Beliggende: Ny Carlsbergvej 16 - 20, L760 KØbenhavn V.

Ejendommen indeholder 29 beboelsesandele også kaldet enheder.

Foreningens regnskabsår løber fra 1.10. til 30.9.

§ tr Administrationens begyndelse:

Aftalen træder i kraft den 1. juni 2013.

Foreningen drager omsorg for, at administator modtager alle nødvendige oplysninger om ejendommen i så
god tid, at administrator kan foretage betalinger og opkrævning af boligafgift m.v. fra aftalens
begyndelsesdato.

Umiddelbart efter aftalens ikrafttræden drager foreningen ligeledes omsorg for, at administrator modtager
alt relevant materiale vedrørende ejendommen, eller at administrator modtager en fuldmagt til at
rekvirere materialet.

Foreningen meddeler administrator fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonto(i). Findes ingen
særskilt konto, drager administrator omsorg for oprettelse af en sådan. Der forekommer således ingen
mellem regning mellem ad ministrator og foreningen.

Administrator gennemgår det modtagne materiale og opretter ejendommen i lT-system med oplysninger,
. der er nØdvendige for den fremtidige administration, herunder for kontrol med betalinger, regulering af
boligafgift og leje, lØnudbetaling m.v.



Administrator underretter leverandører, myndigheder m.fl. om, at henvendelser vedrørende ejendommen
fremover skal sendes til denne. Foreningens bestyrelse sørger for tilsvarende underretning til
a ndelshaverne/beboerne/lejerne,

Hvis det modtagne materiale er af en sådan beskaffenhed, at administrator må bruge uforholdsmæssig
meget tid på administration, regnskabsmæssige og administrative analyser m.v. for at kunne udføre sit
arbejde forsvarligt, er administrator berettiget til at beregne sig et særskilt honorar herfor på grundlag af
tidsforbrug.

Administrator er uden ansvar for tab, der måtte skyldes manglende eller for sen aflevering af oplysninger
og materiale ejendommen vedrørende, eller uregelmæssigheder opstået før admini-strationsaftalens
ikrafttræden,

§ 2 Ordinært honorar:

Som honorar for de i § 3 om administrationens indhold og omfang anførte ydelser betales kr. 45.000,00 pr.
år inkl. moms.

Honoraret reguleres ved hvert års afholdelse af ordinær generalforsamling i forbindelse med almindelige
prisstigninger og kun ifØlge aftale.

Ekstraordinær timebetaling og ekstraordinære ydelser reguleres hvert år 1. januar.

Administrationshonoraret betales månedsvis forud.

Udover det faste honorar har administrator ret til at oppebære de gebyrer m.v,, der opkræves hos
andelshavere eller andre, jf. nedenfor i § 3.

Administrator har desuden ret til særskilt honorar, som nævnt ovenfor i § 1 med den anførte timebetaling
inkl. moms og for de eventuelt særlige ydelser der er aftalt, jf. prisliste særlig administration.

Hvis administrator påtager sig opgaver, der ikke er omfattet af det faste honorar, eller udtrykkeligt er
nævnt i §§ L & 3 som berettigende til særskilt honorar, påhviler det administrator, for at undgå
misforståelser, at gøre foreningens bestyrelse opmærksom herpå, før opgaven udføres. Bestyrelsen skal
samtidig hermed orienteres om den forventelige størrelse af det honorar, der vil blive krævet for opgaven,
så vidt det er muligt et fast honorar, i modsat fald at opgaven udføres ved timebetaling. Dette gælder
ligeledes eventuelt merarbejde i forbindelse med administrationens etablering, jf. § 1.

Foreningen afholder enhver udgift vedrørende ejendommen, herunder bankgebyrer, netbanking, honorar
til varmemålerfirma, revisorbistand, samt porto og kopier m.v.

§ 3 Administrationens omfang:

Administrationen skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med lovgivningen, foreningens instrukser
og god administratorskik. Administrator skal ikke følge foreningens instrukser, hvis denne derved
overtræder lovgivningen eller Ejendomsforeningen Danmarks etiske normer for ejendomsadministration.

Administrationen omfatter ydelser der tilbydes - ordinær administration, jfr. tilbud af 26.2.2013.

Herudover er der ydelser, der kun vedrører den enkelte andelshaver eller der er opgaver, der relaterer sig
til administration, men som ikke ydes jævnligt. Disse ydelser er særlig administration og prisen herfor
fremgår af prisliste, jfr. tilbud af 26.2.201,3.



§ 4 Andelsboligforeningens forpligtelser:

Foreningen stiller til enhver tid de nødvendige midler til rådlghed for ejendommens drift og holder
administrator underrettet om forhold af betydning for dennes arbejde. Administrator har ikke pligt til at
foretage betalinger, medmindre der er dækning på foreningens konto.

§ 5 Opsigelse:

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds varsel til den første i en måned.

Administrator kan ikke beregne sig honorar ved administrationens ophør.

Når aftalen er opsagt, påhviler det administrator loyalt at forsyne ejerforeningen, eller den foreningen
udpeger i sit sted, med alle oplysninger og alt materiale, der er npdvendigt for at der med virkning fra
aftalens ophør kan foretages opkrævninger, betalinger m.v. af den nye administrator.

§ 5 Ophævelse:

Hvis administrator groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, er foreningen berettiget til at
ophæve aftalen. Administrator er i så fald forpligtet til at afgive oplysninger, materiale m.v. på samme
måde som ved aftalens ophør på grund af opsigelse,

Hvis foreningen groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, herunder hvis foreningen
forlanger, at administrator skal handle istrid med lovgivning ellergod administratorskik, kan administrator
ophæve aftalen. Administrator er i så fald berettiget til det aftalte honorar indtil det tidspunkt, da aftalen
kunne være oph6rt ved opsigelse.

Ved ophævelse p.g.a. foreningens misligholdelse kan administrator udøve tilbageholdelsesret i materiale
vedrørende foreningen og ejendommen, indtil denne har modtaget ethvert beløb, der tilkommer
admininstrator, herunder honorar for den sædvanlige opsigelsesperiode og andre pligtige honorarer.

Administrator er erstatningspligtig for tab, der måtte skyldes administrators misligholdelse af sine
forpligte lse r, jf. dog a nsvarsbegrænsningen i efterfplgend e afsn it.

Administrator har ansvar for de ydelser, der leveres i henhold til denne administrationsaftale i henhold til
dansk rets almindelige regler. Administrator har forsikret dette ansvar i HDl-Gerling Forsikring.
Administrators ansvar er dog begrænset til det belØb, som administrators ansvarsforsikringsselskab vil
udbetale i forbindelse med en fejl eller forsØmmelse, dog maks kr. 5.000.000 pr. skade pr. år.

Foreningen er ved aftalens indgåelse gjort udtrykkeligt opmærksom på denne ansvarsbegrænsnings-
klausul.

Administrator er ikke ansvarlig for indirekte tab eller fØlgeskader, herunder bl.a. driftstab, tab af data,
mistet fortjeneste, avancetab, goodwill m.v. Administrator hæfter ikke for eventuelle fejl begået af
rådgivere, som administrator har henvist foreningen til, ligesom administrator ikke hæfter for eventuelle
fejl begået af underleverandører, som administrator efter aftale med foreningen har bedt om at udføre
ydelser.

§ 7 Særlige vilkår:

Sjeldani Boligadministrations tilbud af 26. februar 2013 er en integreret del af nærværende aftale, og
tilbuddets vilkår m.v. er derfor også gældende i den udstrækning, de ikke er ændret iflg. denne aftale.



ht
København, a"nrclø 2073.
Bestyrelsen for AB Margueritten

Som tillæg til administrationsaftalen henvises tilsjeldanis almindelige forretningsbetingelser, der er
vedhæftet og som foreningen ved deres underskrift af administrationsaftalen ligeledes tiltræder og
accepterer.

Endvidere henvises til særlig fuldmagt, hvor foreningen har givet administrator fuldmagt til

4g_få udleveret ejendommens dokumenter hos tidligere administrator
at inkassere enhver fordring vedrørende ejendommen
at være befuldmægtiget overfor offentlige myndigheder
at disponere på foreningens vegne i relation til pengeinstitutter og kreditforeninger

2013.
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