
DATEA 
 

 

Erklæring om e-kommunikation. 

 

 

Med min underskrift på nærværende erklæring  

1. tilkendegiver jeg, at jeg er bekendt med bestemmelserne i Vejlesøparkens vedtægter for ejerforeningerne 

dt/dy, §7, og for grundejerforeningen, §6 – begge om kommunikation med medlemmerne. 

2.  giver jeg som ejer af lejligheden på nedennævnte adresse hermed tilladelse til, at al skriftlig korrespondance 

og alle dokumenter i elektronisk form fra ovennævnte ejerforening og grundejerforening og fra 

Vejlesøparkens administrator til mig kan tilsendes på e-mail adressen    

_____________________________________(skriv adresse). 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

I korrespondance og dokumenter kan bl.a. indgå 

- indkaldelser til generalforsamling med bilag i henhold til vedtægterne 

- varmeregnskaber 

- påkrav om betaling af restancer til foreningerne 

- incassopåkrav 

Herudover er følgende vilkår gældende efter underskrift af erklæringen: 

Erklæringen sendes til DATEA, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby,  med almindelig post eller som scannet 

dokument, der vedhæftes en e-mail til DATEA på nedennævnte e-mail adresse 

Ejeren er ansvarlig for, at den anførte e-mail adresse kan modtage e-mail fra DATEA, og at DATEA altid har 

oplysning om ejerens korrekte e-mail adresse. Ejeren bekræfter med sin underskrift at have læst ejerforeningernes 

vejledning om elektronisk kommunikation. 

Ejeren har pligt til straks at underrette DATEA om ændring af e-mail adresse. Underretningen kan ske pr. e- mail, 

indeholdende fyldestgørende identifikation, til forening.info@datea.dk. Såvel den første oprettelse som senere 

ændringer af e-mail adresse træder først i kraft, når DATA har bekræftet med almindeligt brev til den angivne 

postadresse.  

Hvis ejeren ikke opfylder sin forpligtelse, bærer ejeren selv ansvaret for, at indkaldelser og andre dokumenter, som er 

tilsendt elektronisk, ikke når frem til ejeren. DATEA eller foreningerne kan ikke gøres ansvarlige herfor. 

Opsigelse af modtagelse af dokumenter m.v. som elektronisk post kan ske ved e-mail til ovenstående e-mail adresse 

(eller med almindeligt brev) og har senest effekt efter løbende måned + 30 dage. 

---------------- 

__________________, den __________________________20___ 

Navn (blokbogstaver)______________________________________________ 

Adresse (blokbogstaver)____________________________________________ 

Underskrift ______________________________________________________ 

Ejerforening_______e 

mailto:forening.info@datea.dk

