
  

DEKLARATION OM ANVENDELSE 
 

Nærværende deklaration skal sikre, at ejendommen [ADRESSE OG MATR.NR.] (”Ejendommen”) 

bliver benyttet i overensstemmelse med købsaftale med tilhørende bilag af [DATO] (”Købsaftalen”) 

mellem Aarhus Kommune som sælger af Ejendommen (”Sælger”) og  [KØBER] som køber af Ejen-

dommen (”Køber”). 

 

Undertegnede ejer af Ejendommen pålægger herved Køber, og alle fremtidige ejere af Ejendommen, 

herunder ejendomme udstykket herfra, følgende bestemmelser om Ejendommens anvendelse: 

1. EJENDOMMENS ANVENDELSE 

1.1 Køber er forpligtet til at etablere og drive Ejendommen som et iværksætterhus.  

1.2 Forpligtelsen til anvendelse som iværksætterhus indebærer, at Køber til enhver tid skal 

sikre følgende faciliteter på Ejendommen: 

1.2.1 Køber skal etablere og drive kontorfaciliteter med udlejning af kontorer og kontorpladser 

samt fællesfaciliteter for Ejendommens lejere og brugere, herunder reception, printad-

gang, café, kantine, højhastighedsnetværk og faciliteter til sociale arrangementer. 

1.2.2 Køber skal regelmæssigt afholde events og workshops på Ejendommen målrettet startup- 

og scaleup-virksomheder. 

1.2.3 Køber skal gennem løbende kontakt til investormiljøer, venturefonde og andre finansie-

ringskilder sikre, at Ejendommens brugere har adgang til relevante finansieringstilbud. 

1.2.4 Køber skal sørge for, at der på Ejendommen er tilknyttet erfarne erhvervsfolk, som kan 

fungere som mentorer for Ejendommens brugere. 

1.2.5 Køber skal mindst én gang årligt fremsende dokumentation til Sælger på, at ovennævnte 

betingelser er overholdt. 

1.3 Ovennævnte forpligtelser vedrørende Ejendommens anvendelse gælder i 15 år fra Købers 

overtagelse af Ejendommen den [DATO]. 

1.4 Sælgers rettigheder efter nærværende punkt 1 bortfalder ikke, selvom Sælger afstår fra 

at gøre dem gældende. Rettighederne kan herunder gøres gældende over for enhver se-

nere erhverver af Ejendommen, herunder ejendomme udstykket herfra og ejerlejligheder, 
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som disse ejendomme opdeles i, og over for enhver senere erhverver af den bestemmende 

indflydelse i et selskab, der har erhvervet disse.  

2. BESIGTIGELSE 

2.1 Sælger kan, med henblik på konstatering af, at kravene til anvendelse i punkt 1 er opfyldt, 

gennemføre besigtigelse af Ejendommen.  

2.2 Såfremt Sælger ønsker at besigtige Ejendommen, kontakter Sælger Køber, hvorefter et 

tidspunkt for besigtigelsen aftales. Køber skal under alle omstændigheder acceptere, at 

besigtigelsen gennemføres senest 30 dage efter, at Sælger har kontaktet Køber. 

3. ANMODNING OM DOKUMENTATION FOR OPFYLDELSE 

3.1 Sælger kan, i tillæg til den årlige dokumentation i punkt 1.2.5, på et hvilket som helst 

tidspunkt anmode Køber om dokumentation for, at enkelte eller flere af de i punkt 1 

nævnte krav er opfyldt. 

3.2 Sælger fremsender en anmodning som nævnt i punkt 3.1 skriftligt. Køber skal senest be-

svare en anmodning 30 dage efter modtagelse, medmindre andet konkret aftales mellem 

parterne. 

4. TILBAGESALG VED MANGLENDE OPFYLDELSE  

4.1 Hvis Sælger på baggrund af en besigtigelse, jf. punkt 2, eller en redegørelse, jf. punkt 3, 

kan konstatere, at kravene til ejendommens anvendelse i punkt 1 ikke er opfyldt, kan 

Sælger fremsætte skriftligt påkrav om, at forholdene skal bringes i orden inden 30 dage. 

4.2 Hvis et påkrav i medfør af punkt 4.1 ikke imødekommes, kan Sælger med frist på 14 dage 

efter konstatering heraf købe Ejendommen tilbage på følgende vilkår: 

4.2.1 Tilbagekøbet sker til samme købesum, som Køber har betalt i henhold til Købsaf-

talen, med fradrag af 10 %.  

4.2.2 Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden efter Sælgers tilbagekøbsbe-

gæring. 

4.2.3 Køber skal skadesløsholde Sælger, i det omfang, tilbagekøbsprisen tillægges 

moms, og Sælger ikke har momsfradrag eller kan opnå momsrefusion herfor. 



 

 3 

4.2.4 Køber skal afholde alle omkostninger ved overdragelsen, herunder betale tinglys-

ningsafgiften og eventuelle omkostninger til ejendomsmæglere og bygningssag-

kyndige. 

5. PÅTALEBERETTIGET 

5.1 Påtaleretten tilkommer Sælger. 

5.2 Nærværende bestemmelse tinglyses som servitut på Ejendommen med prioritet forud for 

al pantegæld. 

 

Deklarationen tiltrædes herved som ejer af Ejendommen: 


