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BOKNINGSAVTAL 

 
Avseende att teckna förhandsavtal/upplåtelseavtal med Brf Stadsporten i Nacka, org. nummer: 769634-3362 
 

Lägenhetsnummer:_______ Prel. Månadsavgift:________kr Prel. insats:_____________ kr 
 
Detta bokningsavtals giltighet förutsätter att köparen inom fem arbetsdagar inbetalar bokningsavgiften 
om 25 000 kronor, utgörande bokningsavgift för rätten att teckna förhandsavtal avseende 
bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt.  

 
Bokningsavgiften insättes till mäklaren Helena Blomqvists klientmedelskonto 8327-9, 694 664 858-8   
hos Swedbank. Ange som referens: ”Porten _________”.  

 
Storstaden Stockholm Bostad AB (nedan kallad Storstaden Bostad) reserverar genom detta avtal 
ovanstående lägenhet till förmån för Köparen/na. Detta bokningsavtal kan ej överlåtas och gäller till dess 
förhandsavtal eller upplåtelseavtal har tecknats, dock längst t.o.m. tre veckor efter kallelse till 
avtalstecknande.  
 
När en kostnadskalkyl/ekonomisk plan har godkänts av intygsgivare skall ett 
förhandsavtal/upplåtelseavtal snarast tecknas mellan Köparen/na och bostadsrättsföreningen. Det nya 
avtalet ersätter då detta bokningsavtal. Vid teckning av förhandsavtalet/upplåtelseavtalet erlägges 100 000 
kr i förskott/handpenning. Tidigare erlagd bokningsavgift avräknas från förskottet/handpenningen. 
Särskild medlemsprövning och godkännande av Köparen/na kommer att ske vid detta tillfälle.  
 
Om Köparen/na väljer att frånträda sin bokning av lägenheten utgår en administrativ avgift om 10 000 
kr, vilket dras av från erlagd bokningsavgift. Om Storstaden Bostad ej erhåller tillräckligt antal bokningar 
kommer inte projektet att fullföljas och därmed förbinder sig Storstaden Bostad att återbetala hela 
bokningsavgiften exklusive ränta.  
 
 
Köpare 1 Köpare 2 
 
_________________________________ _________________________________ 
Ort & Datum Ort & Datum   
  
_________________________________ _________________________________ 
Namnteckning Namnteckning  
 
_________________________________ _________________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
_________________________________ _________________________________ 
Personnummer Personnummer 
 
_________________________________ _________________________________ 
 
_________________________________ _________________________________ 
Adress                                                                              Adress 
     
__________________________________                     ________________________________                                 
Mailadress Mailadress  
 
_________________________________ _________________________________ 
Telefonnummer Telefonnummer 
   
Storstaden Stockholm Bostad AB   
Org.nr: 559062-3368 
 
   
_________________________________ 
Per Jutner 
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Bilaga 1.  

Information om personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen och 

dataskyddsförordningen (GDPR)  

Storstaden Stockholm Bostad AB org nr 559062-3368 är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter och kommer att behandla de personuppgifter som kommit Storstaden Stockholm Bostad 
AB tillhanda i samband med detta avtal, såsom namn, personnummer, postadress, e-post och 
telefonnummer samt kreditupplysning.  

Ni är inte skyldig att lämna personuppgifter men om de inte lämnas kan Storstaden Stockholm Bostad 
AB inte ingå avtalet och kan då inte boka lägenheten.  

Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra bokningen av aktuell lägenhet samt uppfylla övriga 

skyldigheter enligt avtalet.  

Behandlingen av personuppgifterna sker med stöd av avtalet.  

 


