BYGG B | 7 LEILIGHETER
LEVANGER

KVALITETSBOLIGER

FRA BYGGESTART TIL HJEM
Sebo Bolig gir deg kvalitetskonstruksjon
i hver krok. Nøkkelklare boliger som ikke
trenger vedlkehold på minst 5 år.

MED SEBO BOLIG
FÅR DU...

Velkommen til Staupslitoppen sentralt
på Nesset! Etter et vellykket første
byggetrinn er nå trinn 2 for salg. Her får
man praktiske, tidsriktige og moderne
leiligheter. Hver leilighet har egen romslig
balkong, egen p-plass i garasjekjeller
og kvaliteter du skal forvente av en ny
leilighet. Det flotte hageområdet er med på
å skape en ekstra trivselsfaktor rundt ditt
nye hjem.
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VELKOMMEN TIL HELT NYE
LEILIGHETER PÅ NESSET
Velkommen til Staupslitoppen - et helt nytt boligprosjekt
sentralt på Nesset. Staupslitoppen byr på flotte, sørvestvendte leiligheter
i landlige omgivelser med nydelig utsikt og gode solforhold. Her får du også
heis, parkering i kjeller og en romslig bod.

Illustrasjon. Avvik kan forekomme
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Overgang til ny bolig gir forventninger!
På Staupslitoppen er det derfor lagt vekt på at
du skal trives, og at det er her du får den gode
følelsen. Her vil du nyte godt av leilighetens
lyse og gode romfølelse, med store vindusflater
og rene linjer.
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Med SEBO Se kvaliteten – Bo Bedre
får du dette som standard:
Integrerte hvitevarer, herunder platetopp, stekeovn, kjøl-/ fryseskap og oppvaskmaskin.
Oppgradert baderomsinnredning med høyskap.
Oppgraderte fliser på bad i str 20x50 på vegg og Mosaikk i dusjsone.
Vegghengt WC.
Skyvedører med speil foran teknisk utstyr på bad.
Lys grå moderne eikeparkett.
Interiørdesigner har valgt ut farger på alle rom som males med Prima Air 05.
Utvendig kledning: Møre Royalkledning og eller malt kledning 2 strøk der det er brannkrav.
Aluminiumsbelagte vinduer/balkongdører i passivhus-standard.
Betongdekke på balkonger og svalganger.
Betong i skille mellom leiligheter.
Heis (løfteplattform).
Innglasset balkong.
Parkeringskjeller/sportsbod (under blokk C ved byggetrinn 1).

SE kvaliteten - BO bedre
Illustrasjon. Avvik kan forekomme
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SE kvaliteten - BO bedre

Illustrasjon. Avvik kan forekomme
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SE kvaliteten - BO bedre
Illustrasjon. Avvik kan forekomme
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SE kvaliteten - BO bedre
Illustrasjon. Avvik kan forekomme
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På Staupslitoppen har vi valgt et lavtbyggende gulvvarmesystem
til oppvarming på stue/kjøkken/gang og bad.
Lavtbyggende gulvvarmesystemer hvor varmekabelen ligger nære overflaten blir raskt varme, og
tilsvarende raskt nedkjølt når anlegget skrus av. Slike systemer er lett å regulere, og dermed godt
egnet for energisparing og -effektivisering. Med en moderne termostat kan temperaturen i rommet
reguleres presist hele døgnets 24 timer i forhold til behovet.
Teknisk forskrift stiller strenge krav til isolasjon og energieffektivisering i nye bygg. Det totale varmebehovet er derfor lavere enn tidligere. Det betyr også færre dager med behov for oppvarming, samt at
installert effekt kan reduseres. Videre stilles krav til effektiv regulering. Alt dette passer godt sammen
med egenskapene til elektrisk gulvvarme.

SE kvaliteten - BO bedre
Illustrasjon. Avvik kan forekomme
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SE kvaliteten - BO bedre

Illustrasjon. Avvik kan forekomme
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BYG G C
Byggetrinn 1

BYGG A
Byggetrinn 1

BYG G B
Byggetrinn 2

Illustrasjon. Avvik kan forekomme
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KORT VEI TIL
DET MESTE

På Staupslitoppen bor du i et område
med masse turmuligheter, samtidig
som det er kort vei til butikker og andre
servicefasiliteter.
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© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.
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enne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.
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STAUPSLITOPPEN
TRINN 2
Byggebeskrivelse
1. GENERELL ORIENTERING
Byggherre
Nesset Eiendom AS

1.PROSJEKTETS ART OG OMFANG
Prosjektet Staupslitoppen trinn 2 består av 7
leiligheter.
Alle leiligheter har parkeringsplass og sportsbod
i parkeringskjeller under blokk C (byggetrinn 1).

Arkitekt
ARKPLAN

2. LEVERANSESTANDARD
FELLESANLEGG

TOTALEntrePrenør
HS BYGG AS

2.01 Generelt
Fellesanleggene defineres som alle arealer som
ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive
arealer, bl.a.:

2.04 Boder
Hver leilighet vil få egen bod i leiligheten samt
egen utvendig sportsbod i parkeringskjeller
under blokk C (Byggetrinn 1). Hver bod får en
dobbel stikkontakt. Boder og parkering tildeles
etter utbyggers valg. Golv i boder utvendig vil
være av betong.
2.05 Avfallshåndtering/postkassestativ
Det er avsatt egen utvendig plass for
avfallsplassering i adkomstsone. Nedgravd
avfallssystem med elektronisk åpning, slik at
ingen uvedkommende kan bruke det.
Felles postkassestativ. Plassering etter avtale
med Posten Norge AS.

•Trapper, heis og adkomstareal
•Parkeringskjeller
•Boder
•Tekniske rom
•Utvendige tak og fasader
•Utomhus arealer
2.02 Felles adkomst/trapperom
• Leilighetene har adkomst via svalgang fra
trapp. Vegger i ganger og trapperom vil være
av fasadeplate og eller brannmalt kledning.
• Trapper og repos i svalgang vil ha brettskurt
betongoverflate

2.06 Uteareal
Arealet blir opparbeidet med asfalt og
belegningsstein. Plenarealer tilsås, g jødsles og
beplantes noe. Plen slås av entreprenør en gang
etter tilsåing. Dersom det velges ”ferdigplen”
tar borettslaget første slåing. Borettslaget er
straks etter overtagelse ansvarlig for vatning og
g jødsling ved behov. Det blir 1 spylepunkt for
utvendig bruk.

2.03 Parkering
Hver leilighet har inkludert parkeringsplass som
utbygger fordeler.
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2.07 Fasader/konstruksjon
Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av
perspektivskisser/fasadetegninger fra arkitekt.
Konstruksjonen er oppført med betong i
etasjeskiller og mellom leilighetene.
Vinduer leveres som vedlikeholdsfrie
aluminiumsbelagte trevinduer.
Vegger hvor det er trepanel, leveres disse som
royal kledning. Brannmalt kledning der det er
brannkrav. Brannmalt kledning leveres malt 2
strøk for minimalt vedlikehold.
Impregnert trevirke på balkonggulv/
spilerekkverk vil bli levert impregnert fra
fabrikk, og må behandles av kjøper.
Endelig fasadematerialer og fasadeuttrykk vil
bli bestemt senere i prosjekteringsfasen.
2.08 Balkonger
Balkonger har betongdekker med tremmegolv.
Takoverbygg på balkonger vil bli som vist
på tegning. Markiser eller annen type
solavskjerming leveres ikke av utbygger.
Balkonger anses som utvendig konstruksjon og
mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå
på overflaten etter regnvær. Drypping på
ytterkant underliggende balkong kan likevel
forekomme.

ROM
3. LEVERANSESTANDARD
LEILIGHETER
3.01 Romskjema

GULV

INNVENDIG
LETTVEGG

HIMLING

ELEKTRO
NEK 400

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik, flis
30x60 i
inngangssone

Gips/betong
sparklet og malt.

Gips/betong,
sparklet og malt.

Stikkontakter iht.
NEK400.
Takarmaturer.
Røykdetektor.

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Gips/betong
sparklet og malt.

Betong/Gips,
sparklet og malt.

Benkarmatur
med stikkontakt.
Doble
stikkontakter.

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Gips/betong
sparklet og malt.

Betong/Gips,
sparklet og malt.

Doble og enkle
stikkontakter.
Uttak for TV/
internett.
Porttelefon.

Flis 30x30.
Mosaikk i
nedsenk
dusjgrube

Flis 20x50.
Mosaikk i ett felt
på vegg

Betong/gips
sparklet og malt.

Takarmatur.
Dobbel
stikkontakt.
Speilbelysning.

Soverom

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Gips/betong
sparklet og malt.

Gips/betong
sparklet og malt.

Doble
stikkontakter.
Takarmatur.

Bod i
leilighet

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Gips/betong
sparklet og malt.

Gips/betong
sparklet og malt.

Takarmatur.
Stikkontakt.

Entrê

Kjøkken

Stue

Bad
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SANITÆR

ANNET
Varmekabler

Ett greps
kjøkkenbatteri

Varmekabler
Se eget pkt. vedr.
innredninger

Varmekabler
Utgang til
terrasse /
balkong.

Uttak for
vaskemaskin og
tørketrommel

Varmekabler

ROM

GULV

INNVENDIG
LETTVEGG

HIMLING

ELEKTRO
NEK 400

SANITÆR

ANNET

3.01 Romskjema

Terrasse/
balkonger

Tremme- golv på
betong

Gulvbelegg

Heisrom

Felles
arealer
utvendig

3.02 Innredninger
Innredninger vil være ca. tilsvarende som vist
på plantegninger. Endringer kan forekomme.
Møblering er tegnet inn for å vise hvordan det
kan innredes og er ikke inkludert. Baderomsog kjøkkeninnredninger samt 1 meter
garderobeskap på soverom er inkludert.
3.03 Generelt:
Denne beskrivelsen bør leses sammen med
leilighetsplanen. Beskrivelsen er utarbeidet
for å orientere om bygningenes viktigste
bestanddeler og funksjoner. Alle opplysninger
i denne beskrivelse er gitt med forbehold om

Gips/betong
sparklet og malt.

Belegningsstein
og asfalt, samt
evt impregnert
trevirke.

rett til endringer som er hensiktsmessige og
nødvendige, uten å forringe den generelle
standard. Det vil bli utarbeidet egne tegninger
for innreding på bad og kjøkken.

Betong /tre
himling

Utelamper.
Dobbel
stikkkontakt.

Betong /tre
himling

Stikkontakt

Betong

Ringeknapp ved
inngang,
Nødvendig
utveding
lysarmaturer på
bygget og ved
parkering og
renovasjon.

Terrassedører leveres malte og med klart 3-lags
energiglass.

Det g jøres oppmerksom på at tegninger,
brosjyremateriell, 3D bilder, interiør- og
eksteriørbilder, mv kun er ment som
illustrasjoner og kan inneholde detaljer som
ikke er medtatt i avtalegrunnlaget.

Innvendige dører leveres som kompaktdører
av god kvalitet (Swedoor stable eller
tilsvarende) med dempelist på karm. Lyse/
hvite, glatte dørblader med vridere og beslag
av stål, samt hvitmalte karmer og gerikter
(stiftehull vil være synlig). Evt. dør mellom
gang og stue har glassfelt.

Vinduer/dører:
Vinduer leveres som vedlikeholdsfrie
aluminiumsbelagte trevinduer.

Gulv
Gulv på bad og inngangssone leveres flislagt.
Øvrig rom leveres med eikeparkett.
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Vegger
Innervegger: Baderomsvegger leveres med flis.
Øvrige vegger av betong/gips lysmalt.
Himling
Himlinger leveres i sparklet og malt utførelse
– farge hvit. Der tekniske installasjoner krever
det, vil det dels bli nedsenkede himlinger, dels
innkassinger av kanaler og rør.
Disse er ikke nødvendigvis vist på tegning.
Overflatene blir av malt betong/gips.

Listverk
Golvlister, taklister og dørgerikter(lister)leveres
ferdig malt i lys farge/eller eikelister, stiftehull
vil være synlig.

Alle leiligheter leveres forberedt for TV og
internett.

Baderom
Vegghengt toalett leveres i hvitt porselen. Det
leveres egen kran og avløp for vaskemaskin.
Skapseksjoner av type hvit glatt eller
tilsvarende.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning leveres med uttrykk likt
illustrasjon i prospekt. Plassering av ventilasjon,
sluker og vanntilførsler er fast og kan ikke
endres.

Størrelse i henhold til plantegninger. Det
leveres dusjhjørne med rette innadslående
slagdører.

Alle hvitevarer er integrert herunder platetopp,
stekeovn, kjøl-/ fryseskap og oppvaskmaskin.

Ventilasjon/Oppvarming/Vannforbruk
Alle leilighetene leveres med balansert
ventilasjon med varmeg jenvinning. Separat
avtrekk fra kjøkkenhette.
Stue og kjøkken, entre og bad/vaskerom leveres
med elektriske varmekabler. Bod og soverom
har ikke egen varmekilde.
Bod og soverom i leiligheter har ikke egen
varmekilde.
Energiforbruk til oppvarming avleses på egen
måler for hver leilighet.
Elektro – TV / internett
Leilighetene leveres med skjult el-anlegg, unntatt
der det teknisk er behov for å legge åpent.
Stikkontakter i leilighetene plasseres generelt
15cm over gulv der annet ikke er beskrevet.
Brytere plasseres generelt ca 100cm over gulv.
Det leveres egen strømmåler for hver leilighet
samt egen måler som går på fellesarealer.

Tilleggs- / endringsarbeider betales ved
overtagelse, og vil bli spesifisert i en
sluttoppg jørsoppstilling til den enkelte kjøper.

Bredbånd leveres av NTE Bredbånd.

4.06 Reng jøring
Leilighetene og fellesarealene leveres ryddet og
reng jort (bygg vask).
Endelig fasadematerialer og fasadeuttrykk vil
bli bestemt senere i prosjekteringsfasen.
2.08 Balkonger
Balkonger har betongdekker med tremmegolv.
Takoverbygg på balkonger vil bli som vist
på tegning. Markiser eller annen type
solavskjerming leveres ikke av utbygger.
Balkonger anses som utvendig konstruksjon og
mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå
på overflaten etter regnvær. Drypping på
ytterkant underliggende balkong kan likevel
forekomme.

4.04 Nøkkelsystem, Tele- og sikkerhetsanlegg,
brann
Nøkkelsystem:
Nøkkelsystemet er utformet slik at alle dører
som leilighetseieren har adgang til kan åpnes
med en nøkkel. Dette g jelder trapperomdører,
postkasser og inngangsdør.
Tele- og sikkerhetsanlegg:
Følgende er medtatt for leiligheter:
• Det monteres ringeknapp med plass for navn
ved dør inn til hver leilighet. Brannslukning
iht. forskrifter med sprinkleranlegg.
4.05 Tillegg-endringer
Tilvalg – valgmuligheter- endringer
Andre utførelser og kvaliteter vil kunne avtales
med utbygger. Evt. endringer/tilvalg har
kostnadsmessig konsekvens for kjøper.
Endringene skal ikke redusere byggets eller
leilighetenes kvalitet av betydning.
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STAUPSLITOPPEN
TRINN 2
Meglerforetak:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 146, 7601 LEVANGER
Oppdragsnr.: 51180312
KJØPSBETINGELSER for
andelsleiligheter i borettslaget under
oppføring i prosjektet Staupslitoppen
Trinn 2 av 11.02.2019

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Staupslitoppen er et utbyggingsområde som skal
utbygges over to trinn med 18 boliger totalt.
Byggetrinn 2 består av 7 enheter i bygg B.
Dette byggetrinnet vil være del av samme
borettslag som byggetrinn 1 (Bygg A og C).
Leilighetene vil ha parkering i parkeringskjeller
under Bygg C.
Selger forbeholder seg retten til å endre
organiseringen mht antall enheter/byggetrinn,
avhengig av fremdrift og salgstakt.
Adresse og matrikkelnummer:
Adresser pr i dag er Staupslia 54A, 54B, 54C,
54D, 54E, 7603 LEVANGER.
Eiendommen har gnr. 4 og bnr. 67, 68, 69 og
70 i Levanger kommune.
Hver leilighet blir tildelt eget andelsnummer og
endelig adresse. Selger står fritt til å bestemme
andelsnummer.
Tomt:
Ca 983 kvm felles eiertomt. Tomten
disponeres av andelseierne i fellesskap eller ev. i
henhold til vedtekter.
Regulering:
Eiendommen omfattes av
reguleringsbestemmelser detaljregulering
Staupslitoppen Boligområde, Levanger
kommune, PlanID L2016005 av 01.03.2017,
sak 11/17.
Lekeareal vil ifølge selger bli ferdigstilt ved
overtakelse av boligene.

Sikringsg jerde beskrevet under § 3.7
og Støyskjermingstiltak i hht. § 4.3 i
reguleringsplan skal være på plass før boligene i
Felt A tas i bruk.

til kjøper og megler før overtakelse. Kjøper kan
kreve at det stilles sikkerhet for utstedelse av
ferdigattest, ev så kan kjøper benytte seg av
retten til tilbakehold ved overtakelse.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos
megler. Vi oppfordrer interessenter til å g jøre
seg kjent med denne.

Visning:
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.
finn.no eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.

Vei-vann-kloakk:
Eiendommen har tinglyst veirett over privat vei
på gnr. 4 bnr. 62.
Eiendommen vil med unntak av ovennevnte
være tilknyttet offentlig vei. Vann og avløp
via privatestikkledninger. Alle arbeider og
kostnader er inkludert i kjøpesummen.

ØKONOMI

Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er
forurenset som medfører behov for tiltak.
Brukstillatelse/ferdigattest:
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når
eiendommen er ferdigstilt.
Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning
så kan det likevel utstede midlertidig brukstillatelse
når kommunen finner det ubetenkelig, slik at
kjøper kan overta og bebo boligen. Manglene skal
da rettes av selger innen en frist som settes av
kommunen. Kommunen kan kreve at selger stiller
sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet.
Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført
innen fristen, skal kommunen gi selger pålegg
om ferdigstillelse. Pålegget kan følges opp med
tvangsmulkt eller forelegg.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest
eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter
å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse
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Pris:
Se vedlagte prisliste med innskuddspriser
og andel fellesg jeld samt stipulerte
felleskostnader.
Finansiering:
Kjøper er innforstått med at irreversibelt
finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal
forelegges megler når avtale om kjøp inngås,
iht. Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at
disse opplysningene kan bli videre formidlet til
utbyggers byggelånsbank. Finansieringsbeviset
gyldighet må være frem til overtakelse. Hvis
nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis
til finansiering av kjøpet kan denne stilles
som sikkerhet etter MeglerTakst utført av
EiendomsMegler1.
Handelen er juridisk bindende for begge
parter ved aksept. Dersom kjøper ikke
overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende
finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og
selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig
misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker
til at omkostninger knyttet til heving og
dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning
g jennom en samtale med en av SpareBank

1 sine mange finansielle rådgivere. Kontakt
megler om dette.

og andelseierne bekoster abonnement via
fellesutgiftene.

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal
kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende
omkostninger:
- Etableringskostnad Kr 13.000,- Andelskapital (forskutteres av selger før
overtakelse) Kr 5000,- pr andel
- Registrering av pant i borettsregisteret, p.t.
Kr 430,- Registrering av hjemmel i borettsregistret,
p.t. Kr 430,-

Tinglysingsdommeren avg jør om
dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og
dersom grunnlaget skulle bli endret vil dette
være selgers ansvar og risiko.

Ev. økning i offentlige omkostningene dekkes
av kjøper.
Etableringskostnaden skal gå til dekning av:
- registrering av andelene i borettsregisteret,
- dokumentavgift til staten ved overskjøting av
hjemmel til borettslaget,
- tinglysingsgebyr for skjøte,
- tinglysingsgebyr av fellesobligasjon
- tinglysingsgebyr av innskuddsobligasjon
- behandlingsgebyret i forbindelse med
utbetaling av fellesg jeld.
- gebyr til forretningsfører for utarbeidelse av
budsjett og vedtekter m.m.
Etableringskostnadens størrelse er selgers
økonomiske ansvar og risiko, da det er selger som
oppgir dokumentavgiftsgrunnlaget.
Etableringskostnad gjelder også for andeler som
selges etter ferdigstillelse selv om borettslaget har
fått hjemmel. Overskytende etableringskostnad
overføres til borettslagets driftskonto.
Selger har ansvar for føringer/ bekoster
tilknytning kabel-tv/telefoni/internett,

Borettslaget/forretningsfører:
Selger står fritt til når som helst å stifte
borettslaget, for så å overføre andelene til
kjøperne ved overtakelse.
I prosjekt med flere byggetrinn, eller om
fradeling/ overføring av hjemmel blir forsinket,
har selger rett til å velge å kun overføre borett
til kjøper inntil hele prosjektet er ferdig fradelt
eller utbygd.
Frist for overføring av andelen er 2 år etter at
første leilighet er tatt i bruk.
Selger må ta stilling til dette før ferdigstillelse,
og gi megler og kjøper beskjed om endelig
avg jørelse ifm invitasjon til overtakelse, senest
4 uker før ferdigstillelse.

Dersom konvertering av selgers byggelån/
utbetaling av felleslån til borettslaget skulle
bli forsinket i forhold til overtagelsesdato for
den enkelte leilighet, plikter kjøper å betale
et beløp tilsvarende borettslagsandelens
forholdsmessig andel av felleslånets renter til
selger for tilsvarende periode. Forretningsfører
får med dette fullmakt til å overføre dette
beløpet fra borettslagets konto til selger.

Selger har anledning til å inngå bindende
forretningsføreravtale, med 6 mnd oppsigelse,
på vegne av borettslaget.

Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Ligningsverdi og kommunale avgifter
fastsettes av ligningskontor og kommune etter
ferdigstillelse.

Kjøperne blir innkalt til oppstartsmøte.
Her velges nytt styre for borettslaget. På
møte skal vedtekter og ev. husordensregler
g jennomgås. Lokalleie i forbindelse med
møte og gebyr for registrering i Brønnøysund
faktureres borettslaget etter overtakelse eller
trekkes fra etableringskostnaden.

Levanger kommune opplyser at det er fritak fra
eiendomsskatt for nye boliger første år (regnet
fra utgangen av året boligen var ferdig), men at
det vil tilkomme eiendomsskatt i år 2.
Gjeldende regler vedr. eiendomsskatt vil være
vedlegg til kontrakt, og kan fås på forespørsel
til megler. Vi oppfordrer interessenter til å
g jøre seg kjent med disse.

Et forslag til driftsbudsjett for første driftsår
er utarbeidet av Boligbyggelaget Midt. Alle
angivelser av felles bokostnader i prisliste/
kjøpsbetingelser er omtrentlige anslag. Det tas
forbehold om endringer i budsjettpostene og
felleskostnadene.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS har
henvendt seg til Levanger kommune for å
få oppgitt beløpene for eiendomsskatt som
tilkommer i år 2.

Stipulering av budsjett samt stifting av
borettslag anses ikke som eiendomsmegling
og omfattes dermed ikke av den
sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som g jelder
i eiendomsmeglingsloven.

Vi har ikke mottatt konkrete tall fra
kommunen om fremtidig eiendomsskatt.
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Forretningsfører følger opp innbetaling av
felles bokostnad samt fører regnskap for
borettslaget. De vil også utstede årsoppgaver
til selvangivelse for hver enkelt andelsleilighet.
Felleskostnader:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av
borettslagets felleskostnader.
Felleskostnader ihht budsjett skal dekke
bl.a. kommunale avgifter, drift og avsetning
vedlikehold fellesarealer og bygningsmasse,
forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo),
grunnabonnement for kabel-tv/internett og
andre driftskostnader m.v.. Kostnadene er
stipulert og er kun er basert på erfaringstall.
Se vedlagt stipulert driftsbudsjett utarbeidet av
Boligbyggelaget Midt, av 21.02.2019.
Selger forplikter seg til å betale
løpende fastsatte felleskostnader og
etableringskostnader for usolgte enheter.
Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for
normaldrift av borettslaget 1. år, basert på
stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet
er utarbeidet av forretningsfører basert
på opplysninger om eiendommen gitt av
selger/utbygger og normtall fra tilsvarende
eiendommer som forretningsfører forvalter.
Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall
leiligheter, organisering av fellesområder og
øvrige opplysninger om prosjektet som kan
endre forutsetningene for budsjettforslaget.
Det tas forbehold om stipulerte inntekter
og kostnader da styret vil kunne endre
budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre
boligselskapet andre eller større kostnader.
Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på

felleskostnader vil bli foretatt av styret i
boligselskapet.
Fellesg jeld:
Fellesg jelden betjenes via den månedlige
felleskostnad som man skal betale til
borettslaget. Det er pr d.d. stipulert med
2,75 % rente på fellesg jelden med 10 års
avdragsfrihet og 40 års løpetid. Det tas
forbehold om rentesats, avdragsfrihet og
løpetid. Man får (pr 2019) 23 % skattefradrag
på renter andel fellesg jeld, forutsatt
skattepliktig inntekt.
Før signering av bindende kjøpsbekreftelse
oppfordres interessenter å konferere megler vedr.
ev. endring i stipulert rentesats og konsekvenser
dette medfører for felleskostnad pr. mnd.
Det g jøres oppmerksom på at avdrag på
fellesg jeld kan begynne å løpe fra år 11.
Beregnet avdrag etter avdragsfri periode vil
ifølge Boligbyggelaget Midt utg jøre kr 5317,til 7317,- pr mnd. under forutsetning av dagens
betingelser. Etter overtakelse vil borettslaget
fritt kunne reforhandle låneavtaler.
Se vedlagte nedbetalingsplan utarbeidet av
Boligbyggelaget Midt.
IBBL IN-ordning (individuell nedbetaling av
andel fellesg jeld)
Med IBBL som forretningsfører, så står
Borettslaget fritt til å vedta individuell
nedbetaling av fellesg jeld. I så fall kan kjøper
kan selv bestemme størrelsen på andel
fellesg jeld man ønsker å ha, ved å foreta en
ekstra innbetaling av egenkapital i tillegg til
innskuddet. Disse midlene vil bli sikret med
sideordnet ev.1. prioritets pant i hovedlångivers
pantedokument.

Dette får virkning på de månedlige
felleskostnader som da blir redusert
ved at lavere andel fellesg jeld gir lavere
kapitalkostnader. Eksempelvis vil månedlige
felleskostnader kun bestå av driftskostnader
dersom man velger å betale hele totalprisen
som innskudd og egenkapital, og dermed ikke
ha andel fellesg jeld.
IN-avtale kan ha faste vilkår. Blant annet at
nedbetaling av andel fellesg jeld kan normalt
g jøres et bestemt antall ganger i året med
et avtalt minimumsbeløp pr. innbetaling.
Ordningen er betinget av at fellesg jelden
løper med flytende rente. Det presiseres
at en nedbetalt andel fellesg jeld ikke kan
reverseres. Det vil ikke være mulighet for
innfrielse av felleslån før alle avtaler er signert
mellom forretningsfører, boligselskap og
långiver. Første mulighet for nedbetaling av
fellesg jeld vil være ved første forfall på felleslån
etter signert avtale. Ta kontakt med IBBL for
nærmere informasjon.
Garasje/parkering:
Hver leilighet disponerer 1 stk parkeringsplass i
parkeringskjeller under bygg C.
Overtakelse av parkeringsplass skjer
samtidig med overtakelse av leiligheten, og
selger forbeholder seg retten til å fordele
parkeringsplassene.
Andelseiere som får tildelt HC-plass, må
påregne bytte av plass ved dokumentere behov
for HC-plass fra annen seksjonseier. Dette er
nærmere regulert i vedtektene.
Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av borettslaget anledning
til å inngå bindende avtale vedrørende

serviceavtaler og andre avtaler med ev.
følgende leverandører:
• Forretningsfører
• Leverandør av TV og internett.
ØVRIGE KJØPSFORHOLD
Selger:
Nesset Eiendom Levanger AS, 915469469.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og
forpliktelser, etter nærværende avtale til annet
selskap innenfor samme konsern eller annet
selskap som kontrolleres direkte eller indirekte
av de som i dag kontrollerer selger. Med
”overdra” menes enhver form for overdragelse.
For overdragelse til andre enn de foran nevnte
subjekter må kjøper samtykke. Samtykke kan
ikke nektes uten saklig grunn.
Selgers forbehold:
Selger tar forbehold om følgende:
• At, en for selger, tilfredsstillende offentlig
godkjenning i form av igangsettingstillatelse
innvilges for prosjektet.
• At det selges 4 av 7 leiligheter.
• At, en for selger, tilfredsstillende
byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.
Selgers forbehold skal være avklart innen
01.10.2020.
Forbehold anses avklart først når Selger har
erklært dette uttrykkelig overfor kjøper. Selv
om omstendighetene i forbeholdene inntatt
over er inntruffet, kan Selger avvente erklæring
om frafall av forbeholdene til fristen for
avklaring av forbeholdene er kommet.
Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv
velge å slette forbeholdene innen fristen
selv om forbeholdene ikke er innfridd i
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form av tilfredsstillende salg, innvilget
byggelånsfinansiering og igangsettingstillatelse.
Dette er ikke meglers avg jørelse og ansvar, og
kjøper er innforstått med at det i et slikt tilfelle
er selger som bærer all risiko for å få prosjektet
realisert.
Parter er ubundet av kontrakten dersom
forbehold ikke oppfylles innen ovennevnte
frist. Partene har ved et slikt bortfall av
kontrakten intet å kreve av hverandre.
Overtakelse:
Beregnet ferdigstillelse er 14 - 16 mnd etter at
selgers forbehold er erklært frafalt, uavhengig
av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke.
Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger
dagmulkt, så skal dette beregnes fra 17 mnd
etter sletting av selgers forbehold.
Endelig fastsettelse av nøyaktig
overtagelsestidspunkt vil ikke være
avklart før utsendelse av innkalling til
overtagelsesforretning som sendes ut senest
4 uker før forretningen skal avholdes.
Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, samt
overtagelsesprotokoll signert av begge parter
som bekrefter at overtagelse har funnet
sted. En forutsetning for at overtagelse skal
kunne finne sted er at fullt oppg jør inklusiv
omkostninger er bekreftet mottatt på meglers
klientkonto.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire
måneder før den avtalte fristen til å ha boligen
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig
varsle om dette minimum to måneder før
det nye overtakelsestidspunktet. Dersom
det oppstår en forsinkelse som berettiger

dagmulkt, så skal denne beregnes fra det nye
overtakelsestidspunktet.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten
ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Kjøper
har heller ingen plikt til å overta eller innbetale
oppg jør uten at ferdigattest / midlertidig
brukstillatelse foreligger.
Det g jøres oppmerksom på at oppg jørsog overtagelsesdato vil kunne skje selv om
det fortsatt vil foregå byggearbeider på
eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse
av de øvrige leiligheter/fellesarealer/tekniske
installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å
overta selv om hjemmelsovergang ikke er
g jennomført. Kjøpesummen vil bli stående
på meglers klientkonto inntil nødvendige
formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av
oppg jør skje på bakgrunn av §47 garanti.
Boligen skal leveres i byggreng jort stand, og
fellesarealer i ryddet stand.
Kjøper aksepterer at alle befaringer,
overtakelser og 1 års befaringer avholdes
innenfor normal kontortid.
Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtakelse av felles- og uteareal skjer samtidig
med at den enkelte leilighet overtas. Det vil
g jennomføres en befaring av felles- og uteareal
med selger og borettslagets midlertidige
styre, for å avdekke evt. feil og mangler samt
manglende ferdigstillelse. Overtakelse av
leilighetene kan skje uavhengig av dette.
Overtakelse av boligen med tilhørende
andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper
selv om fellesareal/utomhusareal ikke er
ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige

arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal
manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om
muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på
meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med
manglene.
Alternativt kan selger stille garanti for
ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av
takstmann.

1972/782-1/67 09.02.1972 BESTEMMELSE
OM VANNLEDN. Overført fra: KNR: 5037
GNR: 4 BNR: 1
Rettighetshaver Levanger kommune.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN
MED FLERE
1978/1768-1/67 20.02.1978 JORDSKIFTE
Overført fra: KNR: 5037 GNR: 4 BNR: 1
Grensegangssak. GJELDER DENNE
REGISTERENHETEN MED FLERE

Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse
g jelder også for de forhold som g jenstår for å
få ferdigattest.
Heftelser:
Det er lovbestemt panterett til borettslaget.
Det skal ved hjemmelsoverføringen til borettslaget
ikke hvile uvedkommende panteheftelser.
Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser
i eiendomsrett som vil følge eiendommen,
og som betyr at fellesg jeldobligasjon og
innskuddsobligasjon vil få prioritet etter disse:
1926/900155-1/67 08.01.1926
ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: KNR:
5037 GNR: 4 BNR: 1
Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN
MED FLERE

1979/5975-1/67 20.06.1979 BESTEMMELSE
OM VEG. Rettighetshaver: KNR: 5037
GNR: 4 BNR: 32
Overført fra: KNR: 5037 GNR: 4 BNR: 1.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN
MED FLERE
1988/3150-3/67 15.03.1988 BESTEMMELSE
OM VEG
Rettighetshaver: KNR: 5037 GNR: 4 BNR: 53,
54. Overført fra: KNR: 5037 GNR: 4 BNR: 1
Med flere bestemmelser. GJELDER DENNE
REGISTERENHETEN MED FLERE
1988/3151-3/67 15.03.1988 BESTEMMELSE
OM VEG
Rettighetshaver: KNR: 5037 GNR: 4 BNR: 53.
54. Overført fra: KNR: 5037 GNR: 4 BNR: 1
Med flere bestemmelser. GJELDER DENNE
REGISTERENHETEN MED FLERE

1966/3146-1/67 07.07.1966 ERKLÆRING/
AVTALE Overført fra: KNR: 5037 GNR: 4
BNR: 1
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd
i forbindelse med vanningsanlegg.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN
MED FLERE

2018/1183848-1/200 24.08.2018 21:00
BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
2018/1183848-2/200 BESTEMMELSE
OM ELEKTRISKE 24.08.2018 21:00
LEDNINGER/KABLER Gjelder også tekniske
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anlegg Gjensidig rett på gnr. 4 bnr. 67-70
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/
ledninger.
Da eiendommen er under utbygging, g jøres
kjøper kjent med at det kan påløpe ytterligere
heftelser som får prioritet foran obligasjon
fellesg jeld og innskudd.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt
fra, kan det være tinglyst heftelser som
erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at
han ikke har kjennskap til slike erklæringer/
avtaler som har innvirkning på denne
eiendommen.
Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan
påheftes servitutter/ erklæringer/heftelser
som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet,
deriblant erklæring som regulerer drift og
vedlikehold av fellesområder, og drift og
vedlikehold av energi/nettverk m.m.
GENERELLE FORUTSETNINGER
Kjøpsbetingelser:
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for
kjøp av bolig. Boligen er i fortsettelsen omtalt
som leilighet. Avtale anses inngått når kjøper
har levert megler skriftlig bindende bekreftelse
på kjøp og aksept er meddelt.
Kjøpsbetingelsene utg jør, sammen med
akseptbrev, leveransebeskrivelse og skriftlige
opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de
samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle
leiligheten.
Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig
kjøpekontrakt med ev. endelige vedlegg

inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at
detaljbestemmelser først kan bli avklart på dette
tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene
bestemmelser som strider mot hverandre,
g jelder yngre bestemmelser foran eldre,
spesielle foran generelle, og bestemmelser
utarbeidet særskilt for handelen, foran
standardiserte bestemmelser.
Kjøper g jøres oppmerksom på at alle
skisser, 3D-illustrasjoner, frihånds- og
oversiktstegninger i perspektiv, fotos,
annonser, bilder og planer er foreløpige og
utformet for å illustrere prosjektet. Slike
tegninger, 3D, fotos, annonser, beskrivelser,
mv., vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis
beplantning, innredning, møbler, tekst og andre
ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den
ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del
av avtalevilkårene for kjøpet.
Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra
kjøpers side.
Ved forsinkelser kan kjøper ha krav på
dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av
vederlaget i inntil 100 dager der det er
eietomt, på festet tomt er satsen 1 promille.
Kontraktsvilkår:
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene
i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler
med forbruker om oppføring av ny bustad
(Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova
bruker betegnelsen entreprenøren og
forbrukeren, mens her brukes uttrykkene
selger og kjøper om de samme betegnelsene.
Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter
som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.
Bustadoppføringslova § 3.

Prosjektet retter seg mot kjøpere som ønsker å
erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder
seg retten til å forkaste eller anta ethvert
bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig
kommer g jeldende lovgivning til enhver tid til
anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til
anvendelse der kjøper anses som profesjonell/
investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I
slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres
av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli
1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge
etter Bustadoppføringslova.
Eierforhold:
Borettslaget eies i fellesskap av andelseierne.
Eierforholdet reguleres av Lov om burettslag av
06.06.03 nr. 39.
I borettslag eier andelseierne andeler i
borettslaget og disse gir andelseierne borett
til en bestemt bolig. Borettslaget eier
eiendommen. Andelseier har ikke personlig
ansvar for borettslagets fellesg jeld, men er
ansvarlig for å dekke borettslagets løpende
utgifter.
Andelseier(e) kan kun eie en andel.
Andelseier(e) må selv bebo leiligheten.
Kun fysiske personer kan eie andel.
Stat, kommune, fylkeskommune m.fl. kan
allikevel eie andel eller andeler opp til
10 % av andelene i borettslag med fem
eller flere andeler. Det kan fastsettes i
vedtektene at stat, fylkeskommune, kommune,
boligbyggelag, institusjon eller sammenslutning
med samfunnsnyttig formål og dessuten
arbeidsgiver som skal leie ut boligen til sine

ansatte, kan eie opp til 20 % av andelene i
tillegg.
Selger er ansvarlig for felleskostnadene for
usolgte enheter.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre
priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter
Garantier:
For de leiligheter som blir solgt etter
Bustadoppføringslova skal selger stille
de nødvendige garantier i samsvar med
Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47.
Innholdet/vilkårene i garantien vil være i samsvar
med det til enhver tid gjeldende regelverk på
det tidspunkt garantien utstedes.
P.t. skal garantien g jelde i byggeperioden
og frem til 5 år etter overtakelsen jfr. § 12.
Garantien g jelder som sikkerhet både for
selve leiligheten, og for boligdelens fellesareal,
utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse.
Garantiene sendes av praktiske årsaker
til EiendomsMegler1 på vegne av kjøper.
Garanti blir tilsendt kjøper. Ved utstedelse
av samlegaranti vil denne bli tilsendt
forretningsfører.
Eventuelle mangler må varsles til selger så
snart som mulig etter at de er oppdaget,
eller etter at det var mulig å oppdage dem.
Reklamasjonstiden er 5 år etter overtagelsen,
jfr. Bustadoppføringslova § 30.
Vær oppmerksom på at det parallelt med
reklamasjonsfristene også løper en selvstendig
foreldelsesfrist etter foreldelsesloven, noe som
kan medføre at et mangelskrav bortfaller som
foreldet før reklamasjonsfristen på 5 år er ute
og selv om man har reklamert innen «rimelig
tid». Foreldelse avbrytes normalt ved rettslige
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skritt, reklamasjon etter bustadoppføringsloven
er ikke tilstrekkelig. Reglene om foreldelse er
særlig relevant der mangler oppdages når det
har gått en del tid etter overtagelse og/eller
der entreprenøren/selger ikke imøtekommer
reklamasjonen.
Der det er aktuelt å g jøre krav g jeldende ikke
bare mot entreprenøren/selger, men også
garantisten, så er det viktig å merke seg at
garantistens ansvar foreldes etter de samme
regler som g jelder i forholdet til entreprenør/
selger. Dette innebærer at garantistens
ansvar foreldes på selvstendig grunnlag og at
det derfor er svært viktig å også sørge for at
foreldelse avbrytes også overfor garantisten,
idet fristavbrudd overfor entreprenøren/selger
er uten betydning i forholdet til garantisten.
Byggbeskrivelse/leveransebeskrivelse:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen
skal angi hvilken teknisk standard prosjektet
leveres med, samt foreløpig angi hva komplett
leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.
Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte
bestemmelser i kjøpekontrakten, g jelder
følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille planog bygningslovgivningen, herunder kravene i
teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte
toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om
ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil
krav til avvik være i henhold til normalkrav i
standarden, jfr. Norsk Standard NS 34201:2008
Det g jøres oppmerksom på at iht. teknisk
forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer
leveres med åpningsmulighet.

Selger forbeholder seg retten til å
foreta endringer i materialvalg og
konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger
som er nødvendig etter hvert som tiltaket
detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til
kjøperne. Dette g jelder også ev. sammenslåing
eller oppdeling av leiligheter.Endringene skal
ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet
eller vesentlig endre innholdet i prosjektet
som sådan. Slike endringer gir ikke rett til
prisjustering fra noen av partene. Om det blir
nødvendig å g jennomføre vesentlige endringer
ut over de forannevnte bestemmelser, plikter
selger å varsle kjøper om endringene uten
ugrunnet opphold.
Tillegg-/ endringsarbeider:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer
eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15 %
eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers
ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke
står i forhold til kjøpers interesse i å kreve
endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klarg jøre for kjøperen de
kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene
av de endringene eller tilleggsarbeidene
kjøperen krever.
Tilleggsvederlag/Tilleggsfrist:
Partene kan kreve justering av det avtalte
vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas
regler om endringer og tilleggsarbeid. Selger
kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige
kostnader som kommer av forhold på kjøperens
side. Selgeren kan også kreve at kjøperen stiller
sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.

Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova §
47, kan selgeren/underleverandør kreve at
kjøperen betaler forskudd for vederlag for
endringer og tilleggsarbeider.
Uten §47-garanti, forfaller kostnader knyttet
til kundeendringer til betaling sammen med
kjøpesummen for leiligheten.
All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje
via meglers klientkonto.
Dersom det likevel inngås avtale om at
fakturering skal skje direkte til kjøper fra selger
eller underleverandør, skal forfall tidligst være
samme dag som overtakelse.
Selgeren skal skriftlig klarg jøre for kjøperen de
tidsmessige konsekvensene av de endringene
eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om
selgeren vil påberope seg tilleggsfrist, skal
kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller
tilleggsarbeidene.
Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt
igangsettingstillatelse betaler forbrukeren
avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova §
54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av
total kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter
at igangsettingstillatelse er gitt, er
avbestillingsgebyret 15% av total kontraktssum
inkludert merverdiavgift.
Forsinkelse kjøper:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale
forsinkelsesrente i henhold til lov av 17.
desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling
(forsinkelsesrenteloven). Selgeren kan likeledes
da nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.

Selv om deler av oppg jøret er innbetalt til rett
tid, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av
hele kontraktsummen til fullt oppg jør samt
omkostninger er mottatt meglers klientkonto.
Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til
betaling finner sted. Kjøper godskrives i disse
tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til
meglers klientkonto.
Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til
å forlenge betalingsfristen utover de frister som
er avtalt. Dersom kjøper ikke oppfyller sin del
av kontrakten (signerer kontrakt, fremskaffer
irreversibelt finansieringsbekreftelse, ikke
innbetaler forskudd hvor det er avtalt eller ikke
innbetaler oppg jør ved overtakelse m.m.), kan
selger med 10 dagers varsel heve kjøpet og
videreselge eiendommen (dekningssalg).
Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske
tap etter reglene i Bustadoppføringslova § 58.
Selger forbeholder seg retten til å heve
kjøpekontrakten også etter overtakelse og/eller
hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven
§ 57 annet ledd annet punktum.
Forsinket levering:
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten
kompensasjon til kjøper etter reglene som
g jelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent
med og aksepterer at forsinkelser som skyldes
force majure, streik, ekstreme klimatiske
forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge
fristen for overtakelse. Kjøper anmodes
spesielt å tilpasse dette forhold ved ev salg av
nåværende bolig.
Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann,
vannskade, innbrudd e.l. g jøres det spesielt
oppmerksom på at dette kan gi selger rett til
en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon
overfor kjøper. Disse forhold må også tas
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hensyn til ved salg av nåværende bolig da
byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell
erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.
Energimerking:
Det er selger/utbyggers ansvar for å innhente
lovpålagt energiattest for eiendommen,
med en energiklassifisering på en skala fra
A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått
utarbeidet energiattest og merke på grunnlag
av byggets tekniske leveranse, må disse
fremlegges senest i forbindelse med utstedelse
av ferdigattest for eiendommen.
Arealangivelse:
Arealene i salgsoppgaven og annet
markedsførings materiale er oppgitt i
bruksareal (BRA), og er å betrakte som
omtrentlig areal. Dette arealet angir
leilighetens areal innenfor omsluttende vegger,
inklusiv areal for ev. innvendig bod i leiligheten.
I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor
leiligheten, eventuelt parkeringsplass og
balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i
markedsføringen er å betrakte som et ca. areal,
har partene ingen krav mot hverandre dersom
arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større
en markedsført areal.
Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg
inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som
kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/
supplerende opplysninger er ønskelig, bes
kjøper henvende seg til megler. Kjøper har
ingen rett til å reklamere på grunnlag av
forhold som kjøper er blitt g jort oppmerksom
på, eller som kjøper på tross av oppfordring har
unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler
dersom noe er uklart, og det presiseres at det
er viktig at slike avklaringer finner sted før
bindende avtale om kjøp inngås.
Endringer i gebyr/omkosninger:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer,
herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer
og dokumentavgift, i tiden mellom
avtaleinngåelse og overtagelse vil vederlaget
øke tilsvarende.
Transport av avtalen:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter
samtykke fra selger.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil
ikke bli akseptert.
Etter denne dato kan det påløpe et
administrasjonsgebyr.
Selger/megler påberoper seg
opphavsrettighetene til alt markedsmateriell
for boligprosjektet, herunder bilder og
illustrasjoner.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets
markedsmateriell i sin markedsføring for
transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers
samtykke.
Det er innført forbud mot å selge andelen fra
yrkesutøver til en som ikke kan eie andelen
etter reglene i burettslagslova § 4-1 og 4-2.
For eksempel innebærer dette at samme
person ikke kan kjøpe to eller flere andeler i
ett og samme borettslag. Heller ikke kan en
juridisk person kjøpe én eller flere boliger for å
videreselge før innflytting.
Selger/megler påberoper seg
opphavsrettighetene til alt markedsmateriell

for boligprosjektet, herunder bilder og
illustrasjoner.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets
markedsmateriell i sin markedsføring for
transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers
samtykke.
Vedlegg til kontrakt:
Utkast til budsjett, ev. tinglyste erklæringer og
kommunal informasjon er vedlegg til kontrakt,
men kan fås ved henvendelse til megler.
Avtaleforholdet reguleres av
Bustadoppføringslova og Borettslagslova som i
sin helhet kan leses på lovdata.no.
Dersom kjøper ikke har tilgang på internett,
kan megler kontaktes slik at kjøper får utlevert
et eksemplar av lovene.
Kontroll etter hvitvaskingsloven:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å
g jennomføre kundekontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for
meglerforetaket til å foreta innhenting av
bekreftet kopi av legitimasjonsdokument av
begge parter i handelen, herunder plikt til å
foreta kontroll av reelle rettighetshavere der
kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre
enn seg selv. Der kjøper opptrer i henhold til
fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon
også fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig
kundekontroll av kjøper, herunder fremleggelse
av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument,
skjer senest på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt,
må fullmakten fremlegges samtidig som bud
inngis.
Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.)

plikter kjøper å fylle ut og returnere et eget
kundekontrollskjema før kontraktsmøtet.
Firmaattest og/eller fullmakt må fremlegges
samtidig som det inngis bud.
Dersom kundekontroll ikke kan g jennomføres
kan ikke meglerforetaket bistå med
g jennomføring av handelen, herunder ikke
foreta oppg jør.
Meglerforetaket er videre forpliktet til å
rapportere ”mistenkelige transaksjoner” til
Økokrim. Med ”mistenkelig transaksjon”
menes transaksjon som mistenkes å involvere
utbytte fra straffbar handling eller som skjer
som ledd i terrorfinansiering. Manglende
mulighet for kundekontroll kan også være et
forhold som g jør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke g jøres ansvar g jeldende
mot meglerforetaket som følge av at
meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.
Meglers vederlag (eks mva) som belastes
selger:
Provisjon 1,35% av total salgssum ,
oppg jørsgebyr kr 3200,-.
Budgiving:
Ordinære budfrister g jelder ikke da selger er
profesjonell.
For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1
rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser
i henhold til prisliste. Dette betyr at
kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende
kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til
meglers kunnskap.
Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt
forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av
egen bolig og pris på denne. Normalt må det
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skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil
nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og
oppg jør foretatt.
Til orientering:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet
med bakgrunn i opplysninger mottatt fra det
offentlige, selger og selgers leverandører. All
informasjon er godkjent av selger, hvor selger
innestår for innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i
prospekt og prisliste.
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BUDSKJEMA
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bekreftet av

Finansiering

i posten

Dato/kl

tlf.

tlf.

tlf.

på Finn.no

kr

kr

kr

på Facebook

av kjente

Budgiver 2
Navn
Personnr.
Tlf.			Mobil:
E-post:					Har ikke
Adresse
Poststadr.
Sted			Dato
Underskrift

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks førerkort)

Budgiver 1
Navn
Personnr.
Tlf.			Mobil:
E-post:					Har ikke
Adresse
Poststadr.
Sted			Dato
Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks førerkort)

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har g jort seg kjent med komplett salgsinformasjon,
og Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og
finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp
kan ikke trekkes tilbake etter at dette er g jort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Nei
Nei

v/

Egenkapital i

Ja
Ja

v/

Lån i

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1
Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

v/

i avisen

Lån i

FINANSIERINGSPLAN:

Eventuelle forbehold:

Hvordan oppdaget jeg først prosjektet?

+ omkostninger

Fellesg jeld iht. prisliste kr

Innskudd iht. prisliste kr
Stipulert bokostnad pr mnd iht. prisliste: Kr

Leil. nr.

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP for Staupslitoppen Trinn 2
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DOKUMENTERT KVALITET
Staupslitoppen er kvalitetsboliger fra grunnmur og til den minste detalj.
Det er kvalitetskonstruksjon i alt fra betongen, til eksteriøret og interiøret.
Dette er nøkkelklare boliger som ikke trenger vedlkehold på minst 5 år.
www.seboboliger.no
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BYGG B | 7 LEILIGHETER
LEVANGER

Thea Brenne
Eiendomsmegler
E-post: thea.brenne@em1.no
Tlf: 41 28 23 75

John Arne Hoven
Avd.leder/Eiendomsmegler
E-post: john.hoven@em1.no
Tlf: 97 97 61 67

