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Fuldmagt til brug for Sælgers afgivelse af meddelelse om ejerskifte til 
forsyningsselskaberne 

 
 
Undertegnede: 

 

 

giver hermed fuldmagt til: 

 

NH-H ApS  

CVR-nr.: 42 04 77 91 

Torveporten 41 

c/o FB Gruppen A/S 

2500 Valby 

("Sælger")  

 

til at meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne, og herunder i den forbindelse at videregive mit cpr-nr. 

til forsyningsvirksomheder, måler- og forbrugsregnskabsleverandører ("Forsyningsselskaberne") i 

forbindelse med overdragelse af Rækkehuset, jf. den mellem Køber og Sælger indgåede Aftale, som 

denne fuldmagt er bilag til.  

Flere forsyningsvirksomheder, måler- og forbrugsregnskabsleverandører kræver, til brug for registrering 

af aflæsningstal i forbindelse med et ejerskifte, at få oplyst cpr-nummer.  

Undertegnede giver, i det omfang, at en eller flere forsyningsvirksomheder, måler- og 

forbrugsregnskabsleverandører kræver mit cpr-nummer oplyst til brug for registrering af aflæsningstal i 

forbindelse med ejerskifte, mit udtrykkelige samtykke til, at Sælger må videregive mit cpr-nummer til 

den/de forsyningsvirksomhed(er), måler- og forbrugsregnskabsleverandører, der benytter cpr-nummer 

til brug for denne registrering. Medmindre Sælger skal benytte personnummeret til andre formål i 

[navn] 

[cpr-nr. [nummer]] 

[adresse] 

 

og  

 

[navn] 

[cpr-nr. [nummer]] 

[adresse] 

("Køber")  
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forbindelse med berigtigelsen af Rækkehuset, jf. Aftalen, slettes personnummeret af Sælger efter at det 

er videregivet til Forsyningsselskaberne. 

Fuldmagten er gyldig indtil [Dato]. 

 

Nærværende fuldmagt er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale 

privatretlige regler reguleret og udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i dansk ret. Enhver tvist, 

som udspringer af nærværende fuldmagt skal afgøres ved Københavns Byret. 

 

 

 

 

 

[Sted, dato]  

 

 

  

[Navn]  

 

 [Navn]  
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