
Det er muligt at reservere 1 bolig pr. reservationstager med 3 prioriteter.  Ægtefælle og samboende 
tæller som én reservationstager. Det er ikke muligt for firmaer at foretage reservationer.

Jeg/vi ønsker at reservere følgende bolig på Nordø:

1. prioritet

Ejerlejlighedsnr.: beliggende i (sæt kryds nedenfor)

Nordøhuset   Nordøkarrén  

Adresse:

2. prioritet

Ejerlejlighedsnr.: beliggende i (sæt kryds nedenfor)

Nordøhuset   Nordøkarrén  

Adresse:

3. prioritet

Ejerlejlighedsnr.: beliggende i (sæt kryds nedenfor)

Nordøhuset   Nordøkarrén  

Adresse:

Reservationsblanket



Reservationstager:

Reservationstager:

CPR nr.:

CPR nr.:

Nuværende adresse:

Postnr.:

Mobil:     

Mobil:

E-mail:     

E-mail:

Bankforbindelse:

Afdelingsbank:

Bank kontaktperson:

Bank E-mail på kontaktperson: 

Bank tlf. på kontaktperson:

Jeg/vi erklærer, at jeg/vi er forhåndsgodkendt af ovenstående bank:

Sæt kryds

Ja     

Nej



Advokat:

E-mail advokat: 

Betingelser for reservation af bolig på Nordø: 
Købsaftalen skal underskrives senest 3 hverdage efter modtagelse. Ved underskrift deponeres 
kr. 50.000 og der stilles bankgaranti for restkøbesummen senest 14 kalenderdage efter at købs- 
aftalen er underskrevet af sælger. 

Såfremt købsaftalen ikke er underskrevet inden for 3 hverdage annulleres reservationen. 
Jeg/vi erklærer ved underskrift, at nærværende personlige oplysninger er korrekte og at jeg af 
ejendomsmægleren har modtaget grundig information omkring vilkårene for en reservation. 

Dato:    

Reservationstager:

Dato:    

Reservationstager:



Ejendomsmæglerens persondatabehandling

Dato: 

Oplysninger

Navn:    

Navn:  

Der er mulig køber til reservation med de angivne prioriteter på side 1. Mulig køber informeres hermed iht. EU’s databeskyttel-

sesforordning om, hvordan personoplysninger behandles af ejendomsmæglervirksomheden.

Dataansvarlig er ejendomsmæglervirksomheden Lützau, CVR.nr. 32966799, Strandvejen 347, 2930 Klampenborg, 

tlf. 39636335, kontakt@lutzau.dk

Hvilke oplysninger får vi af dig, og hvad bliver de brugt til?

For at du som mulig køber vil kunne indgå en købsaftale (forordningens art. 6, stk. 1, litra b), og for at vi kan opfylde vores 

forpligtelser iht. lov om formidling af fast ejendom, får vi dine identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse, 

telefonnummer, mailadresse og fødselsdato/evt. cvr-nr. på dig som mulig køber og tilsvarende, hvis du er fuldmagtshaver, 

tegningsberettiget eller repræsentant for køber/køberne. Vi opbevarer disse oplysninger og korrespondance i sagen i op til 10 

år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgivningsansvar.

For at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. hvidvaskloven, får vi udover dine kontaktoplysninger også dit cpr-nr. og yderligere 

kontroloplysninger (f.eks. legitimation). Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, vi skal gennemføre. Vi har en under-

retningspligt, som betyder at dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. Vi opbevarer de oplys-

ninger om dig, der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser i 5 år efter sagens afslutning.

Vi oplyser desuden dine identifikations- og kontaktoplysninger, og kan videregive andre nødvendige oplysninger fra vores evt. 

aftale og korrespondance, når vi indhenter oplysninger andre steder end hos dig. Se næste side.

Hvilke oplysninger indhenter vi andre steder, og hvad bliver de brugt til?

For at kunne gennemføre en købsaftale, bliver købsaftalen og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, 

herunder identifikations- og kontaktoplysninger videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, 

herunder sælgers samarbejdspartnere m.v., i det omfang det er nødvendigt for købsaftalens gennemførelse.

Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, f.eks. for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller in-

dberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Du kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke oplysninger 

det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysningerne, eller at disse er vildledende, 

retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. I det omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for at informere herom 

til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne.

Vi opbevarer alle indhentede oplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgivningsansvar.



Samtykker

Vi skal have samtykke til at behandle dine personoplysninger, hvis vi ikke er forpligtet til at indhente disse iht. lov eller aftale 

(forordningens art. 6, stk. 1, litra a). Du bedes derfor samtykke til følgende:

Samtykke til behandling af cpr-nr.

For at ejendomsmægleren kan identificere dig tilstrækkeligt, har denne, ud over de ovenfor definerede identifikationsoplys-

ninger, behov for dit cpr-nr. Cpr-nr. vil ikke blive offentliggjort. Det vil alene blive delt med rådgivere og offentlige myndig-

heder der er involveret i ejendomsmæglerens sagsbehandling før, under og efter et køb af en bolig, når dette er påkrævet.

Ejendomsmægleren og de nævnte aktørerne beholder cpr-nr. så længe, det er nødvendigt, f.eks. for at kunne opfylde kravene 

i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningen blive slettet.

Undertegnede giver hermed samtykke til, at ejendomsmægleren behandler mit cpr-nr. til disse formål.

Ja                   Nej

Det/de ovenstående samtykke(r) kan som udgangspunkt (samlet eller hver for sig) til enhver tid tilbagekaldes ved hen- 

vendelse til ejendomsmæglervirksomheden. Dette er dog bl.a. ikke muligt, hvis ydelsen, som samtykket var nødvendigt for at 

gennemføre, er påbegyndt og ikke kan indstilles på tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Underskrift

Dato

Underskrift

Dato


