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ADMINISTRATIONSAFTALE 

Mellem Ejerforeningen Kastaniecentret, CVR-nr. 32 95 85 67, herefter kaldet kunden og DEAS A/S, 
CVR-nr. 20 28 34 16, herefter kaldet administrator, er indgået følgende administrationsaftale. 

Aftalen omfatter ejendommen 

Fuldstændig adresse: Hvidovrevej 344-350 

Matr.nr. 23 fy mfl. Hvidovre by 

Ejendommen består af: 30 enheder i alt, fordelt på: 

30 ejerlejligheder 

O garager I p-pladser / kælderrum 

Andet: 0 

Ejerforeningen er momsregistreret: nej 

Ejerforeningens regnskabsperiode: 1/1 

Aftalens omfang 

Aftalen omfatter alle ydelser der fremgår af bilag 1 'Faste ydelser'. 
Der henvises endvidere til de almindelige forretningsbetingelser. 

Bilag til aftalen: 

Bilag 1 - Faste ydelser 

Bilag 2 - Tillægsydeiser 

Bilag 3 - Administratorfuldmagt 

Særlige aftaler: 

Personaleadministration indgår ikke i aftalen. 

WebBestyrelse indgår i aftalen. 

Porto og kopiering i forbindelse med udsendelse af indkaldelse, referat og varmeopgørelser indgår i 
aftalen. 

Faste ydelser 
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...._ DEAS 
Det ordinære administrationshonorar udgør årligt inklusive moms xxx. årligt. 

Alle ydelser i bilag 1 'Faste ydelser' er indeholdt i det ordinære administrationshonorar. 
Alle andre ydelser, herunder ydelserne i bilag 2 'Tillægsydeiser', honoreres særskilt og efter 
gældende prisliste. 

Ordinært administrationshonorar betales a conto kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli 
og 1. oktober. 

Tillægsydeiser afregnes månedsvis bagud på grundlag af faktisk forbrug. 

Ordinært administrationshonorar er opgjort pS grundlag af "Lønindeks for den private sektor" pr. 3. 
kvartal 2013 og reguleres i overensstemmelse hermed hvert efterfølgende år pr. 1. j a n u a r , �
�ii:;it1111 �·h �Ih. Første regulering vil ske pr. 1. januar 2014. 

Kunden godtgør administrator alle positive udlæg - herunder fotokopi, kuverter, porto, gebyrer, 
transport, parkering mv. 

Aftalens ikrafttræden og ophør (aftalen erstatter aftale fra december 2001) 

Aftalen træder i kraft den 1. juli 2013 og fortsætter, Indtil den skriftligt opsiges af en af parterne. 

Aftalen er gensidig uopsigelig indtil den 1. december 2013. Herefter kan både kunden og 
administrator opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en m�ned.

Underskrift 

Denne aftale er oprettet i to originaleksemplarer, hvoraf hver af parterne har modtaget et eksemplar. 

Parterne erklærer ved deres underskrift at have gennemgået indholdet af administrationsaftalen, de 
nævnte bilag og forretningsbetingelser, samt at have modtaget et eksemplar heraf. 

, den ('J l{o 201 ' )

For Ejerforeningen: 

5. september 2012 

, den ( j  1 /,, 201.J

Version 1.0 Side 3 af6 



-...... DEAS 
Almindelige forretningsbetingelser 

Opstart af administrationen (udgår) 

Kunden sørger for at administrator modtager alle nødvendige oplysninger i så god tid, at 
administrator kan foretage beta ling og opkrævning af boligafgift, leje mv. før aftalens 
ikrafttrædelsesdato. 

Kunden sørger endvidere for at administrator modtager alt relevant materia le samt en balance 
pr. ikrafttrædelsesdatoen. Kunden sørger for at materialet er i en sådan beskaffenhed, at det 
umiddelbart kan danne grundlag for den aftalte administration. 

Hvis det modtagne materiale er af sådan en beskaffenhed, at administrator må bruge 
uforholdsmæssig tid på administrationen, er administrator berettiget til at beregne et særskilt 
honorar herfor. 

Kunden meddeler administrator fuldmagt til at disponere over kundens bankkonto. Findes ingen 
særski lt konto, vi l administrator sørge for at oprette denne. 

Administrator er uden ansvar for tab, der måtte bero på manglende eller for sen levering af 
oplysninger og materiale, der vedrører eller uregelmæssigheder opstået før 
administrationsaftalens ikrafttræden. 

Grundlag for administrationen 

Kunden stiller t il enhver t id de nødvendige midler til rådighed 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 kundens 
konto, og kunden sørger for en tilstrækkelig likviditet til løbende at betale regninger. 

Administrationen skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med lovgivningen, gældende 
vedtægter, Ejendomsforeningen Danmarks etiske normer for ejendomsadministration og 
kundens instrukser. Sidstnævnte dog kun såfremt de ikke strider mod de nævnte retningslinjer. 

Ændringer i ydelsesbeskrivelser, som følger af ændringer i lovgivning eller sædvanlig praksis, 
forudsætter ikke udarbejdelse af ti llæg til kontrakten, medmindre disse medfører ændringer i 
honorar. 

Kundens interesser skal varetages i overensstemmelse med administrationsaftalen og i øvrigt 
samvittighedsfuldt, grundigt og i overensstemmelse med berettigede hensyn til kundens tarv. 
Den løbende administration og sagsbehandling i øvrigt ska l udføres med fornøden hurtighed. 
Administrator skal i rimelig omfang holde kunden underrettet om status for den løbende 
administ ration og om eventuel le øvrige konkrete sagers forløb. 

Administrationens indhold 

Aftalen indeholder de ydelser, der fremgår af bilag 1 'Faste ydelser', såfremt der ikke i aftalens 
punkt 'Særl ige aftaler' er aftalt ændringer i forhold hertil . 

I 'Særlige afta ler' er ligeledes medtaget 'Tillægsydelser' jf. bilag 2, som er aftalt ved afta lens 
indgåelse. Kunden kan herudover altid t ilkøbe 'Tillægsydelser' der ikke er beskrevet ved aftalens 
indgåelse. 

Hvis administrator påtager sig opgaver, der ikke er omfattet af det faste honorar, eller 
udtrykkeligt er nævnt i administrationsaftalen som berettigende til særskilt honorar, påhviler det 
normalt administrator at gøre kunden opmærksom herpå, før opgaven udføres, så ledes at 
misforståelser undgås. Kunden bør samtidig orienteres om timeprisen, el ler dem forventede 
størrelse af det honorar, der vil blive krævet for opgaven. Hvis administrator ikke kan angive en 
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...._ DEAS 
timepris eller et samlet honorar skal administrator oplyse, hvorledes prisen for ydelsen vil blive 
beregnet. Dette gælder også for merarbejde i forbindelse med overtagelse og afvikling af 
administrationsforholdet. 

Ophør og aflevering 

Hvis kunden opsiger aftalen, har administrator ret til at få dækket sine dokumenterbare 
omkostninger ved afvikling af administrationen, dog højest med et beløb svarende til et kvartals 
honorar . 

Ved opsigelse fra kundens side er følgende retningslinjer gældende for administrationens ophør: 

Opkrævning af ydelser hos beboerne gennemføres sidste gang for måneden (terminen) efter 
administrators modtagelse af kundens opsigelse. 

Regninger bogføres og betales indtil den 15. i opsigelsesmåneden. Regninger udstedt eller 
modtaget efter dette tidspunkt sendes ti l kunden eller ny administrator. 

Stamoplysninger, herunder oplysninger om aktuelle opkrævn inger af ydelser hos beboerne 
sendes til kunden eller ny administrator senest 14 dage efter administrators modtagelse af 
opsigelsen. 

Regnskabsmateriale, herunder bilag, kontokort og afstemt balance, afleveres t il kunden el ler ny 
administrator senest 4 uger efter aftalens ophør. 

Ved opsigelse til et regnskabsårs ud løb udfører administ rator sædvanlig årsafslutning. 
Administrator er berettiget til ekstrahonorar for dette arbejde opgjort efter medgået tidsforbrug. 

Hvis kunden groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, herunder hvis kunden 
forlanger at admin istrator skal handle i strid med lovgivning eller god administratorskik, eller 
hvis kunden ikke stiller tilstrækkelig likviditet til rådighed for administrator, kan administrator 
ophæve aftalen. 

Administrator er i så fald berettiget ti l honorar indtil det tidspunkt, hvor aftalen kunne være 
ophørt ved opsigelse. 

Ansvar og forsikring 

Administrator har ansvaret for de ydelser, der leveres i henhold til denne administrationsaftale 
efter dansk rets almindelige regler. Adm inistrator har forsikret dette ansvar i et 
forsikringsselskab. 

Administrators erstatningsansvar står i et natu rligt forhold til samarbejdets omfang og er derfor 
begrænset t il et beløb svarende t il det faste årl ige administrationshonorar pr. skade. 

Kunden er ved aftalens indgåelse gjort udtrykkeligt opmærksom på denne 
ansvarsbegrænsningsklausul, herunder forsikri ngsdækningen. 

Administrator er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder blandt andet 
driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, avancetab, goodwill mv. 

Adm inistrator hæfter ikke for eventuelle fej l begået af rådgivere, som admin istrator har henvist 
kunden ti l, ligesom administrator ikke hæfter for eventuelle fej l begået af underleverandører, 
som administ rator efter afta le med kunden har bedt om at udføre ydelser. 
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Mediation 

Parterne skal søge alle konflikter lost ved direkte forhandling mellem sig. 

Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges 
lost ved mediation. 

Hvis parterne ikke inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat onske om mediation, er blevet 
enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Mediatoradvokater c/o 
Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i 
forslag. 

Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale 
for mediation fastsat af Mediatoradvokat, Ejendomsforeningen Danmarks etiske regelsæt og 
reglerne om god advokatskik. 

Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om 
mediation, er enhver af parterne berettiget t il at kræve konflikten afgjort ved de almindelige 
domstole. 

Evaluering 

Kunden kan til enhver tid træffe aftale med administrator med henblik p~ 
forventningsafstemning af aftalen. 

Overdragelse 

Administrator er berettiget t i l at overdrage aftalen til en anden juridisk person, der vil indtræde i 
aftalen. 
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Faste ydelser 
EJERFORENINGER 

•tf':J: ... ,.~ - . . . , __ . . ... 
Økonomi 

Ookrævnino af fællesudoifter å conto bidraa for varme 
Løbende konterlna oo booførina af lndbetalinoer m.v. 
Reaistrerino oa kontrol af lndbetalina 
Udsendelse af 1. oakrav - oebvr tilfalder administrator 

vand oa andre vdelser via PBS 

Udsendelse af 2. oåkrav til eiere med underretnino til bestvrelsen - oebyr tilfalder administrator 
Overdraaelse af restance til Inkasso hos advokat 
Kontrol rettidio betaline oo boaførino af indsendte fakturaer 
Refusion af bestvrelsens udlæa 
Raooorterino 2 aanae årllot 
Arsafslutnina - afstemnino af resultatoooørelse oa balanceooster 
Udfærdioeise af årsreonskab til revision 
Fremsendelse af materialet til revisor t il bruo for revision 
Udarbeidelse af udkast til driftsbudoet 
Elektronisk oobevarino af bllao i fem år 

Udarbeidelse af varmereanskaber 
Eksoedition af orundlaa for varmereonskaber ti l fo rbruosfi rma - herunder: 
- Bereonino af en arlio reoulerino af å conto-bidrao 
- Udsendelse af varmereonskab reaulerina af tilbaae- oa efterbetalina via PBS 

Personaleadministration 
Lønudbetalina 
Indberetnlna/ lndbetalina til offentliae mvndlaheder 
Bereanlno oo indbetallno af arbeidsoiverafolfter 
Bereanina oa betaiino af ferieoenoe/ferieaodtoøreise 
Udbetalino af aodtoørelse til bestvrelsesmedlemmer 

Bistand 
Bistand om sædvanliae foren inassoørosmåi 
Bistand om aenerelle forhold annllende reanskab oa budaetter 
Bistand om forstaelse oo fortoiknlna af sædvanllae vedtæatssoørasmal 

Generalforsa mlina 
Forberedelse af ordinær aeneralforsamlina herunder udarbeldelse nn udsendelse af indkaldelse 
Modtaaelse af oa orienterina ti l bestvrelsen om indkomne forslao 
Udsendelse af indkomne forslaQ 
Deltaaelse i ordinær aeneralforsamlina nn evt. dirioent ved administrator 
Forel;:paaelse af årsrannort nn budoet for oeneraiforsamlinoen 
Udfærdiaelse oa eksoedition af referat fra ordinær oeneralforsamlino 

Øvriae vdelser 
Oorettelse oo alourførino af eierforenino bestyrelse oa eiere I IT-system 
Modtaaelse oa behandlina af husordensovertrædelser efter aftale med bestvrelsen 
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Indoåelse af aftale om afdraasordnlno/udarbeidelse af frivilliae forlia om betaline af udestående m.v. F 
Fornyelse af elendom mens/forenlnoens forslkrlnoer efter aftale med bestvrelsen 
Behandllna oa anmeldelse af skader til forslkr inasselskab 
Kontakt til forsikrinosselskab/taksator 

Ydelser for den enkelte e jer 
Besvarelse af sædvanliae henvendelser fra beboere 
Besvarelse af soorosmal vedr. fremleieforhold 

F = Foreningen 
O = Faste ydelser 
B = Beboeren 
T: Timepris 
E = Enhedspris jf. prislis te 
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Til lægsydelser 
EJERFORENINGER 

Vi kan oqså hiæløe ier med: 
Økonomi 

Udarbeidelse af f!erårloe løbende drifts- oo likviditetsbudoetter 
Tilslutnino til oorettelse af NemKonto 
Momsreaistrerino oo -afmeldino 
Udarbeldelse oa lndberetnlna af momsrecmskab 

Ydelser vedr. vandreanskab 
Udarbeidelse af orundlao for forbruosreonskab t il forbruosfirma - herunder: 
- Bereonlno af en årllo reoulerina af a conto-bidrao 
- Udsendelse af vandreonskaber reoulerino af tilbaoe- oo efterbetalino via PBS 

Personaleadministration 
Behandllno af tvister i ansættelsesforhold herunder deltaoelse i forhandlinaer med faallae 
Anmeldelse oo behandllno af arbeidsskader 

Bistand 
Juridisk rådolvnino 
Foresnorasier om særliae vedtæotssoørosmål 
Udarbeldelse af nve vedt::.:>nter eller alourførlno af eksisterende vedtæoter 
Eksoeditlonsoebvr inkassosaaer 
Udarbeldelse af klaae over eiendoms- oa arundvurderina oa evt. for lidt fradrao for forbedrinoer 

Generalforsamling 
Deltagelse af jurist, byggesagsadministrator, byggeteknikker og andre med særlige kompetencer 
Forberedelse og Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
Deltagelse i ekstraordinær generalforsamling og evt. dirigent 
Udfærdigelse og ekspedition af referater fra ekstraordinær generalforsamling 

Bestvrelsemøder 
Deltaoelse i bestvrelsesmøder 
Referat af bestvrelsesmøder 

Foreninasadministration 
Afaivelse af eksklusion vedrørende husordensovertrædelser efter aftale med bestvrelse n 
Fremsendelse af materiale til udarbeldelse af eneraimærknina 
Foresoorosel Folkereoisteroolvsnino Erhvervs- oa Selskabsstvrelsen Tinoboosoolvsnina 
Web Bestvrelse - Onllneadaana 
Elerforeninoens eoen hiemmeside 

Ydelser vedr. køb oa sala 
Reoistrerino af eiersklfte 
Besvarelse af elerleiliahedsskema 
Aflvsnina af eleroantebrev 

Ydelser for den enkel t e eier 
Genfremsendelse af dokumenter/bilaa nr. oano 
Genfremsendelse af alrokort or. oano 
Eksneditlonsoebvr v /fremlele 
Udfærdioelse af fremlelekontrakter 
Navneskilts- oa nM leadminlstration 
Administration af nenoeløst vaskeri 

Ydelser vedr. fælleslån til eiendommen 
Ootaaelse af fælleslan 
Administration af fæileslån 
Administration af fælleslån or. leiliahed 
Ekstraordinær indfrielse af fælleslån 

Øvrlae vdelser 
Udarbeldeise af leiekontrakter til o-oladser oaraaer kælderrum m.v. 
Bvooesaosadministration - herunder : 
- l ndhentnina af t ilbud oå flnansierlna likvidltetskontrol udarbeldelse af reonskab 
Udsendelse af breve (Inkl. kooierino. oaknina nnrto oo timer) 
Ekstraordinær kooierino 

F = Foreningen 
o = Faste ydelser 
B = Beboeren 
T = Timepris 
E = Enhedspris Jf. prisliste 

budoet m.v. 
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