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Vägledning till husägare som skall sälja sitt hus på Woodlands 
 

Enligt de ingångna serviceavtalen (§9.2.) åligger det säljaren att försäkra sig om att köparen, 
samtidigt med undertecknandet av köpeavtalet även skriver under ett Service- och 
rättighetsavtal med Woodlands Country Club Golf AB samt en ansökan om medlemskap i 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening. 

Om säljaren inte efterlever ovanstående faller ett ersättningsansvar ut för säljaren gentemot 
Woodlands Country Club Golf AB för den förlust Woodlands Country Club Golf AB kommer 
att lida, dock minst 150 000 SEK. 

Ovanstående betyder att ni vid ingående av avtal om försäljning med er fastighetsmäklare, gör 
mäklaren uppmärksam på dessa villkor så att intresserade köpare tidigt i säljprocessen blir 
medvetna om alla villkor i köpet. Mäklaren kan med fördel ges en kopia av innehållet i 
försäljningsmappen. Närmare detaljer framgår av Service- och Rättighetsavtalet som ingår i 
försäljningsmappen på husägarlogin. 

Säljaren bör försäkra sig om att mäklaren informerar köparen om att huset är utrustat med 
larm från Verisure och att ägare av hus på Woodlands skall som minimum abonnera på 
brandövervakning som är uppkopplat mot larmcentral samt att Woodlands Country Club Golf 
AB mot gällande timbetalning hjälper till med abonnemang, ändra koder och brickor samt 
instruera användaren om larmanläggningen.  

Säljaren bör även försäkra sig om att mäklaren informerar köparen om att husets värme och 
elsystem är digitaliserat och styrs via en server i huset med en App Domovea. Woodlands 
Country Club Golf AB hjälper till att ändra användarnamn, lösenord och kodning samt instruera 
köparen om hur man använder systemet mot gällande timbetalning. 

Beskrivning ”Domove varme- og el-styresystem og alarmsystem Verisure” finas i mappen 
säljaren och i mapparna ”Värme, / Ventilation / Styrsystem (Domovea, LK)” och ” larmsystem 
Verisure” på hensidan. 

Om du skall sälja ditt hus, gör då följande: 

1. Medea Woodlands Country Club Golf AB och Woodlands Country Club Ekonomisk 
Förening om era plan. 

2. Ingå ett avtal med en fastighetsmäklare och ge denna en kopia av dokumentär i 
försäljningsmappen. Vid frågor kan mäklaren vända sig till Woodlands Country Club 
Golf AB och Karl-Johan Westberg. 

3. När köparen är klar skall du försäkra dig om att de två dokumenten är underskrivna 
innan du själv skriver under köpeavtalet. 
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Vejledning til husejere som skal sælge deres hus på Woodlands 
 

I henhold til de indgåede serviceaftaler (§9.2.) påhviler det sælger at sikre, at køber 
samtidig med underskrift af købsaftalen, undertegner en Service- og rettighedsaftale med 
Woodlands Country Club Golf AB og en ansøgning om medlemskab af Woodlands Country 
Club Ekonomisk Förening.  

Hvis sælger ikke efterlever dette, ifalder sælger erstatningsansvar over for Woodlands 
Country Club Golf AB for det tab Woodlands Golf kommer til at lide dog minimum 150.000 
SEK. 

Foranstående betyder at den valgte mægler ved indgåelse af aftale med sælger bør gøres 
opmærksom på disse vilkår således at interesserede købere som led i salgsprocessen bliver 
bekendt med vilkårene for en handel. Mægler kan med fordel gives kopi af indholdet i denne 
sælgermappe. De nærmere detaljer fremgår af den udgave af Service- og rettighedsaftalen som 
indgår i sælgermappen. 

Sælger bør også sikre sig, at mægler informerer køber om, at huset er udstyret med et 
alarmanlæg fra Verisure, at ejere af huse i Woodlands er forpligtet til som minimum at 
abonnere på brandovervågning tilsluttet vagtcentralen, og at til Woodlands Country Club Golf 
AB ved Karl-Johan Westberg mod gældende timebetaling vil hjælpe med at ændre koder og 
brikker samt instruere i brugen af alarmanlægget.  

Sælger bør endvidere sikre sig, at mægler informerer køber om, at husets varmesystem og el 
system er digitaliseret og styres via en server i huset på en App Domovea. Woodlands Country 
Club Golf AB ved Karl-Johan Westberg vil mod gældende timebetaling hjælpe med at ændre 
brugernavn, password og kodning samt instruere køber i brugen af App’en / systemet.  

Beskrivelse af ”Domove varme- og el-styresystem og alarmsystem Verisure” findes i 
sælgermappen og i mapperne ”Värme, / Ventilation / Styrsystem (Domovea, LK)” og 
”larmsystem Verisure” på websiten. 

Hvis du skal sælge, gør derfor følgende: 

1. Orienter Woodlands Country Club Golf AB og Woodlands Country Club Ekonomisk 
Förening om planen.  

2. Indgå aftale med en ejendomsmægler og giv denne kopi af  dokumenter i 
sælgermappen på websiten. Ved tvivlsspørgsmål kan mægler rette henvendelse til 
Woodlands Country Club Golf AB ved Karl-Johan Westberg. 

3. Når en køber er fundet, skal du sikre at de to dokumenter er underskrevet inden 
du selv skriver under på købsaftalen. 


