
Alt: Skab Nr. 
(Udfyt4ts a.f Dommtrkontor.t) 

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1., 
Fortsrettelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande.o. 1. (vedr. 

fast EJendom). 
Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: o2S- >< a../ 
(i Kabenbavn Kvarter) £~_,;~. 

eller(l deseoderjydste Lands ...... .-.--- -- - - / 
dele) Bd. og Bl. i Ting- 
bogen, Art. Nr., Ejerlav, 

Sogn. 

Anmelderens Navn og Bopzl (Kontor): 
H0jesteretssagf0rer O.Bondo 
Dr. Tvrergade 4 - K. 

Stempel: 2 

Svane, 

Kr. 9o 0re. 

•• 

• 

I Anledning af Omlregning af I'1.a :~1:.n.ve j er der paalignet 
jendo~en Ma;tr.Nr • ..?6-,.c af Frode:c-iksberg ,~a/&.Y{ A- 
~/, som Ande~ i de dermed forbuLdne Udgifter et Bel0b af 
/'Iii, 'l'b Kr., der forfalder. til Betaling, saafremt Ejendommen 
dnyttes i Uoverensstemmelse med.de den for Tiden paahvilende 
ervitutter. 

Undertegnede Ejer af ovennrevnte Ejendom erkender herved 
or sig og efterf0lgende Ejere at vrere forpligtet til under den 
oran. angivne Bet:i.ngelse at udrede det Ejendommen saaledes paa 
vilende ovenfor lli~;Ynte Be Lab , Naar Be Le be t forfalder til Beta 
ing, skal det enten betales kontant til Kommunen ved Paakrav, 
ller, saafremt Ejeren inden 14 Dage efter Paakravet fremsret 
er Begrering herom, afdrages i L0bet af 20 Aar med 1/40 i hver 
1. Juni og 11. December Terinin, f0rste Gangi den efter Paakra 
et f0lgende Termin, mod at det til enhver Tid skyldige Bel0b 

orrentes med 5% p,a. fra Paakravets Dato; Renten erlregges halv 
aarsvis sammen med Afdragene i de ovenfor ruevnte Terminer. 

Nrervrerende Deklaration respekterer til enhver Tid st0rst mu 
lige Laan af offentlige Midler, hvorved forstaas Laan af Overfor 
mynderiet og andre Anstalter, der if0lge statsanerkendte Regler 
giver Laan i fast Ejendom efter Reglerne om Anbringelse af umyn 
diges Midler, og af deaf Staten anerkendte Kreditforeninger, Hy 
potekforeninger og Kreditkasser; endvidere respekteres Laan af 
Sparekassemidler, og, naar Laanene er anbragt indenfor 50 % af 
Ejendomsskyldvrerdien,Laan af Legatmidler og fra Forsikringssel 
skaber. Deklarationen har Oprykningsret efter de nrevnte Laan ef 
terhaanden som bedre prioriterede Hreftelser afdrages og/eller ind 
fries til et forud angivet bestemt Tidspunkt. 

Nrervrerende Deklaration kan tinglyses paa ovenruevnte Ejendom 
med Paataleret alene for Frederiksberg Kommune. 

Angaaende nu paahvilende Servitutter og Byrder henvises til 

Tingbogens Udvisende. 

Frederiksberg, den 8' Marts 1939. 

Bestllllnga 
Fonnular 

H Jensen & Kjeldskov, A/S, Kabenhavn. 
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