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Stempel: 25 kr. -- øre

matr. nr . 33 x, Hundested by

Torup sogn.

DEKLARATION

Akt: Skab ig nr.
(udfyldes a dommerkontoret)

Købers
}bopæl:

Kreditors

Anmelder: BENT E. VOLTELEN
• Godtshåbsvej 1

Frederiksværk

dertegnede andelshaver i »Hundested Varmeværk« A. m. b. a., Hundested, meddeler herved tilladelse til, at der på min

nedennævnte ejendom må tinglyses følgende deklaration:

Som ejer af den nævnte ejendom forpligter jeg mig selv og fremtidige ejere af min ejendom til at være andelshavere

i »Hundested Varmeværk« A. m. b. a., Hundested, indtil 1. september 1987 og til at aftagerilin ejendoms hele varme-

forbrug indtil nævnte tidspunkt på de vilkår, som jeg er indgået på iflg. forbrugerkontrakt, ligesom jeg underkaster mig

de til enhver tid gældende vedtægter for selskabet.

Med hensyn til forbrugerkontrakt og vedtægter har jeg ved underskrivelsen af nærværende deklaration fået udleveret

genparter, men de nævnte dokumenter i original er til stadighed til eftersyn på selskabets kontor i Hundested.

Uden tilladelse skal denne kontrakt dog altid respektere størst muligt lån, som kan optages i Kredit- og/eller Hypo-

thekforeninger, samt sparekasser og banker uden kaution, statslån eller andre midler udlånt efter de gældende regler for

udlån af umyndiges midler.

Endvidere respekterer deklarationen de i dag på min ejendom tinglyste hæftelser og servitutter.

Bestyrelsen for »Hundested Varmeværk« A. m. b. a. skal iøvrigt til enhver tid kunne meddele tilladelse til, at kontrak-

ten respekterer yderligere servitutter og/eller hæftelser.

Ejeren tillader derhos, at der vederlagsfrit evt. føres rør gennem ejendommens kælderrum, gårdsplads, grund og lign.

'til forsyning af andre ejendomme, for så vidt angår der ikke herved lægges væsentlige hindringer for rummets eller

pladsens benyttelse. I tilfælde af, at varmeforsyningen til nærværende ejendom, ophører — årsagen uanset — skal

værket have ret til at lade ledninger blive liggende og det skal altid have adgang til eftersyn og reparationer på disse.

Påtaleberettiget er den til enhver tid værende bestyrelse i »Hundested Varmeværk« A. m. b. a.

•

1Hundested, den 2. jan. 	 19 70.

Som ejer iflg. tingbogen af mat. nr.: 33 x, Hundested by, Torup sogn.

Beliggende: Skansevej 6, Hundested. Medlem nr. 337.

Hans Ingemann Hansen sign.
Underskrift

Til vitterlighed om rigtige data, ægte underskrift og myndige underskrivere:

Navn: Hans Hansen sign.	 Navn:	 Karin B. Hansen sign.
Stilling: arbm.	 Stilling:	 husmoder.
Bopæl:	 Skansevej 6,Hundested. 	 Bobæl: Skansevej 6,Hundested.

Bestillings-
formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København


