Lavprisboliger med
gunstig finansiering

Ta bilde av
qr-koden og
se 3D film fra
prosjektet.

Fast lavpris
4-roms på 62 kvm kr. 2.990.000

Bygg B9
37 stk. 4-roms leiligheter

EiendomsMegler 1 presenterer:

Bygg B8
20 stk. leiligheter, neste trinn

Nye Yippi lavprisboliger
57 stk 4-roms à 62 kvm

BRA 62 kvm

3 soverom

Heis

Leie av parkering i p-kjeller

Parkett

Flislagt bad

Integrerte hvitevarer

Balkong, 10/35 kvm

Utsiktstomt

Solvendt tomt

Estimert byggestart:
1. halvår 2021

Estimert innflytting:
3. kvartal 2022

Bygg B9
37 leiligheter – 6 etasjer

Bygg B8
Neste trinn
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Yippi – et rendyrket
lavpriskonsept

Lavprisboliger

yippi er et rendyrket lavpriskonsept for nye boliger. Konseptet er utviklet av boligentreprenøren Villaservice AS
med 27 års erfaring innen boligbygging. Filosofien bak YIPPI er å tilby nye boliger til markedets laveste priser.
Villaservice jobber for at prisene skal i tillegg være lavere enn markedspris slik at den eventuelle merverdien går
rett til kunden. Boligene leveres i tillegg med en kvalitet som er minst like god som konkurrerende boliger
med høyere priser.
yippi og SpareBank 1 SMN har videre inngått et
samarbeide som innebærer at banken kan tilby
bedre finansieringsløsning enn ved ordinære
boligkjøp. Den høyere belåning gir mindre behov
for egenkapital ved kjøpet. Banken kan tilby
dette unike produktet med det til grunn at det er
sannsynlig at boligen er mer verdt ved ferdigstillelse
og oppgjør enn det kunden betaler.
yippi har allerede under produksjon 108 boliger
som er byens billigste nye 3-roms. Prosjektet er
allerede en salgssuksess og nærmer seg utsolgt 6
måneder før ferdigstillelse.
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Vi har nå gleden av å tilby byens billigste nye
4-roms på 62 kvm til fast lavpris kr 2 990 000,-.
Boligene oppføres på solrik utsiktstomt og leveres
blant annet med vannbåren gulvvarme, Italiensk
designkjøkken med stål hvitevarer og store
balkonger.
Vi ønsker Dem velkommen som kunde
til yippi lavprisboliger.
Med vennlig hilsen
Odd Einar Eriksen
Administrerende direktør

Odd Einar Eriksen
Administrerende direktør for
YIPPI Lavprisboliger
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Lavprisboliger
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Lavprisboliger
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Lavprisboliger
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Godt å bo

En yippi-leilighet er innredet med fokus på at det skal være både gode
planløsninger og mye lys. Alle boligene i et yippi-bygg har universell utforming
og er tegnet for å gi deg mest mulig romfølelse. Med både ekstra takhøyde, åpne
løsninger, store vindusflater, og utgang til egen balkong har du alt du trenger.
I tillegg får du en praktisk hverdag med både heis i bygget og muligheter for
parkering i p-kjeller.

14

Lavprisboliger

En yippi-leilighet leveres nøkkelferdig med meget god standard,
her kan du nyte din nye hverdag, i et helt nytt hjem.
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Bjø r n d a l e n

Tu
n

el l
ve
ge
n

Saupstad skisenter

Fiskebutikk

Vinmonopol

Dagligvarebutikk

HEIMDAL

egen
v
l
å
gv
Rin
Metrobuss

Dagligvarebutikk

Frisør

Treningssenter

Heimdal Stasjon

Lyst til å leve landlig, uten å gi slipp på luksusen ved å ha alt du trenger i
nærheten? På Høiseth sier du ja takk til begge deler. City Syd og Tillerbyen
er bare 10 minutters biltur unna, fem minutter med sykkel ned til Heimdal
sentrum. Der finner du flere daglivarebutikker, restauranter, fiskehandler, ulike

butikker og servicetilbud. Og ikke minst, kollektivtrafikk som kan ta deg til
Trondheim sentrum hvert 10. minutt. Og når du i tillegg kan starte søndagsturen
ut i marka fra egen inngangsdør, da får du det beste fra to verdener.

Dagligvarebutikk

Pizzeria
Ungdomsskole

Klesbutikker

Høiseth, 5 minutter
fra Heimdal sentrum

Lavprisboliger

Heimdal kirke

Restauranter

Barnehage
Idrettsanlegg

Barnehage
Dagligvarebutikk

He
im
da
lsv
egen

Barnehage

Alt du trenger,
kun minutter unna

Godt busstilbud

Lettvint å komme
dit du skal

Shopping på City Syd
eller Heimdal sentrum

Barnehage, barneskole,
ungdomsskole i nærområdet

Cafe og restauranter
i Heimdal sentrum

K AT T E M
Barneskole
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Grønne omgivelser
yippi! Høiseth ligger plassert på Lund Østre – et populært boligområde
rett utfor Heimdal sentrum, på grensen mot Bymarka.

Området runde Yippi Høiseth er åpent
og luftig, med flott utsikt mot både fjord
og fjell. Med marka like ved har man et
eldorado av turmuligheter nesten rett
utenfor døra. Bare en kort tur unna ligger
Saupstad skistadion, med lysløyper og
rulleskiløyper, og forbindelser til resten av
Bymarka.
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Lavprisboliger

Etasje-

planer
BYGG B9

Bygg B9
37 leiligheter – 6 etasjer
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Lavprisboliger

Etasjeplan

Bygg B9

1. etasje

Etasjeplan

Leil. 1s
0001– B9-001
Leil.type
TYPE 1

Leil. 0002
Leil.type
3 – B9-002
TYPE 3

S-BRA = 62 m2

Soverom ,
10,3 m2

Leil. B9107
Leil.type
2 – B9-107
TYPE 2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Leil. B9102
Leil.type
3 – B9-102
TYPE 3

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

2. etasje

Leil. B9101
Leil.type
2 – B9-101
TYPE 2

S-BRA = 62 m2

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Bygg B9

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Sykkelparkering

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2
Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2
Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Balkong ,
10,0 m2
Markterrasse ,
35,0 m2

Markterrasse ,
35,0 m2

Markterrasse ,
35,0 m2

Leil.type 1 – B9-106
Leil. B9006
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Leil. B9005

TYPE 4
Leil.type
S-BRA =4
62 –
m2 B9-005

Leil. B9004

TYPE 4
Leil.type
S-BRA =4
62 –
m2B9-004

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Markterrasse ,
35,0 m2

Leil. B9106
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

TYPE 4
Leil.type
S-BRA =4
62–
m2B9-006

Bod,
5,1 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Leil. B9105
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-105

Leil. B9104
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-104

Leil. B9103
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-103

Leil. B9003

TYPE 4
Leil.type
S-BRA =462–
m2B9-003
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Lavprisboliger

Etasjeplan

Bygg B9

Leil. B9207
Leil.type
2 – B9-207
TYPE 2

3. etasje

Leil. B9201
Leil.type
2 – B9-201
TYPE 2

S-BRA = 62 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
10,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2
NT

E
ÅP

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9206
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-206
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Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9205
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-205

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bod,
5,1 m2

Soverom ,
10,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Leil.type 1 – B9-204

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Leil.type 1 – B9-203

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Soverom ,
10,3 m2

Leil.type 1 – B9-306

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9305
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Leil.type 1 – B9-305

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9304
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Soverom ,
6,0 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9306
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9203
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Soverom ,
6,0 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9204
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Soverom ,
10,3 m2

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Leil. B9302
Leil.type
3 – B9-302
TYPE 3

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

D

NE

Bod,
5,1 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
6,0 m2

4. etasje

Leil. B9301
Leil.type
2 – B9-301
TYPE 2

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bygg B9

Leil. B9307
Leil.type
2 – B9-307
TYPE 2

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Leil. B9202
Leil.type
3 – B9-202
TYPE 3

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
10,3 m2

Etasjeplan

Leil.type 1 – B9-304

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9303
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-303
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Lavprisboliger

Etasjeplan

Bygg B9

Leil. B9407
Leil.type
2 – B9-407
TYPE 2

5. etasje

Leil. B9401
Leil.type
2 – B9-401
TYPE 2

S-BRA = 62 m2

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
10,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2
NT

E
ÅP

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9406
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-406
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Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9405
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-405

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Leil.type 1 – B9-404

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Soverom ,
10,3 m2

Leil.type 1 – B9-403

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2
Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9502
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

ED

TN

EN

ÅP

Bod,
5,1 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9403
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Soverom ,
6,0 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9404
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Soverom ,
6,0 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Bad/WC ,
4,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
10,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

D

NE

Bod,
5,1 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom ,
6,0 m2

6. etasje

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Bygg B9

Leil. B9503
Leil.type
2 – B9-503
TYPE 2

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
6,0 m2

Leil. B9402
Leil.type
3 – B9-402
TYPE 3

S-BRA = 62 m2

Balkong ,
10,0 m2

Soverom ,
10,3 m2

Etasjeplan

Leil.type 1 – B9-502

Soverom ,
6,0 m2

Soverom ,
6,3 m2

Soverom ,
10,3 m2

Balkong ,
10,0 m2

Leil. B9501
TYPE 1
S-BRA = 62 m2

Leil.type 1 – B9-501
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Lavprisboliger

Plantegninger
BYGG B9
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LEILIGHETST YPE 1S

LEILIGHETST YPE 1

BRA 62 kvm

BRA 62 kvm

1. etasje
B9-001

4. etasje
B9-303
B9-304
B9-305
B9-306

3. etasje
B9-203
B9-204
B9-205
B9-206

2. etasje
B9-103
B9-104
B9-105
B9-106

5. etasje
B9-403
B9-404
B9-405
B9-406

6. etasje
B9-501
B9-502

Leil. B9102
TYPE 3
S-BRA = 62 m2

Balkong,
10,0 m2

Bad/WC,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2
Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2
Soverom,
6,0 m2

Soverom,
10,3 m2

Beliggenhet i bygget
a

Soverom,
6,3 m2

Soverom,
6,0 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

B9-503 6. etg

Soverom,
6,0 m2

Beliggenhet i bygget
Bod,
5,1 m2

6. etg

B9-502

B9-501

5. etg

B9-406

B9-405

B9-404

B9-403

4. etg

B9-306

B9-305

B9-304

B9-303

B9-402

B9-401

B9-407 5. etg

B9-302

B9-301

B9-307 4. etg

B9-202

B9-201

B9-207 3. etg

3. etg

B9-206

B9-205

B9-204

B9-203

B9-102

B9-101

B9-107 2. etg

2. etg

B9-106

B9-105

B9-104

B9-103

B9-002

B9-001

1. etg

1. etg

B9-006

B9-005

B9-004

B9-003

Bad/WC,
4,3 m2

Bygg B9 – fasade øst

Soverom,
6,3 m2

Soverom,
10,3 m2

Soverom,
6,0 m2

Balkong,
10,0 m2

Bygg B9 – fasade vest

Leil. B9106
TYPE 1
S-BRA = 62 m2
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TYPE 1s
S-BRA = 62 m2

TYPE 1
S-BRA = 62 m2
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LEILIGHETST YPE 2

LEILIGHETST YPE 3

BRA 62 kvm

3. etasje
B9-201
B9-207

2. etasje
B9-101
B9-107

4. etasje
B9-301
B9-307

5. etasje
B9-401
B9-407

6. etasje
B9-503

BRA 62 kvm

1 . etasje
B9-002

2. etasje
B9-102

3. etasje
B9-202

4. etasje
B9-302

5. etasje
B9-402

Leil. B9102
TYPE 3
S-BRA = 62 m2

Balkong,
10,0 m2

Balkong,
10,0 m2

Soverom,
10,3 m2

Beliggenhet i bygget
a

Soverom,
6,3 m2

Bod,
5,1 m2

B9-503 6. etg

B9-402

B9-401

B9-407 5. etg

B9-302

B9-301

B9-307 4. etg

B9-401

B9-407 5. etg

B9-302

B9-301

B9-307 4. etg

B9-202

B9-201

B9-207 3. etg

B9-202

B9-201

B9-207 3. etg

B9-102

B9-101

B9-107 2. etg

B9-102

B9-101

B9-107 2. etg

B9-002

B9-001

1. etg

B9-002

B9-001

1. etg

Bygg B9 – fasade øst
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a

B9-402

Bad/WC,
4,3 m2

Soverom,
10,3 m2

Beliggenhet i bygget

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

B9-503 6. etg

Soverom,
6,0 m2

Soverom,
6,0 m2

Soverom,
6,3 m2

Soverom,
6,0 m2

Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2
Bod,
5,1 m2

Bad/WC,
4,3 m2

Bygg B9 – fasade øst

TYPE 2
S-BRA = 62 m2

TYPE 3
S-BRA = 62 m2
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LEILIGHETST YPE 4

BRA 62 kvm

1. etasje
B9-003
B9-004

B9-005
B9-006

Bad/WC,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2
Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom,
6,0 m2

Soverom,
6,3 m2

Soverom,
10,3 m2

Soverom,
6,0 m2

Beliggenhet i bygget
6. etg

B9-502

B9-501

5. etg

B9-406

B9-405

B9-404

B9-403

4. etg

B9-306

B9-305

B9-304

B9-303

3. etg

B9-206

B9-205

B9-204

B9-203

2. etg

B9-106

B9-105

B9-104

B9-103

1. etg

B9-006

B9-005

B9-004

B9-003

Markterrasse,
35,0 m2

Bygg B9 – fasade vest

Leil. B9006
TYPE 4
S-BRA = 62 m2
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TYPE 4
S-BRA = 62 m2
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ALTERNATIV PL ANLØSNING

Denne varianten kan benyttes
kostnadsfritt i alle leiligheter.

3-roms

Vinduplassering opprettholdes fra original planløsning.

Bad/WC,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2

Stue/Kjøkken/Hall
33,7 m2

Soverom,
6,3 m2

Soverom,
10,3 m2

Soverom,
6,0 m2

Balkong,
10,0 m2

Leil. 0106
TYPE 1
S-BRA = 62 m2
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ALTERNATIV 3-ROMS
S-BRA = 62 m2
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Bygg B

Lavprisboliger

Bygg A

Hovedinngang

Bygg C

Bygg B9

Hovedinngang
HC
HC

Adkomst p-kjeller

Bygg B8
Bygg B9

Bygg B8
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ALTERNATIV LØSNING

Tilvalg, kjøkken

Denne varianten kan benyttes i alle leiligheter.
Kjøkken utvides med flere moduler, se side 50 for mer informasjon.

Bad/WC,
4,3 m2

Bod,
5,1 m2
Stue/Kjøkken/Hall
27,4 m2

Soverom,
6,0 m2

Soverom,
6,3 m2

Soverom,
10,3 m2

Soverom,
6,0 m2

Balkong,
10,0 m2

Leil. 0105
TYPE 1
S-BRA = 62 m2
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ALTERNATIV MED TILVALG
S-BRA = 62 m2
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Fronter:
Hvit matt, 300 mm

Italiensk kjøkken:
Aran, type Mia

Standard kjøkken

Alternativ 1

Kjøkkenplate:
Fibo, Cracked Sement

Aran kjøkken, type Mia.

Stål håndtak

Uten tillegg i pris.

Benkeplate:
Kaos Plamky

Integrerte hvitevarer:
Gorenje
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Fronter:
Moresco Oak

Italiensk kjøkken:
Aran, type Mia

Kjøkken

Alternativ 2

Kjøkkenplate:
Fibo, Titan

Aran kjøkken, type Mia.

Stål håndtak

Uten tillegg i pris.

Benkeplate:
Porfido Nero Mika

Integrerte hvitevarer:
Gorenje
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Fronter:
Scratched Oak

Italiensk kjøkken:
Aran, type Mia

Kjøkken

Alternativ 3

Kjøkkenplate:
Fibo, Lentini Dark

Aran kjøkken, type Mia.

Stål håndtak

Uten tillegg i pris.

Benkeplate:
Kaos Plamky

Integrerte hvitevarer:
Gorenje

48

49

Lavprisboliger

Fronter overskap:
Moresco Oak

Fronter:
Hvit matt, 300 mm

Garderoveskap:
Moresco Oak

Italiensk kjøkken:
Aran, type Mia

Tilvalgspakke, 1A

Utvidet kjøkken
Kjøkkenplate:
Fibo, Cracked Sement

Standard kjøkken alternativ 1 (se side 44) med tilvalg:
Overskap, underskap/sittebenk og garderobeskap i Moresco Oak.

Stål håndtak

Fast lavpris kr. 15.000
Benkeplate:
Kaos Plamky

Fronter underskap:
Moresco Oak
Tilvalgspakke, 1A
Standard, alternativ 1
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Integrerte hvitevarer:
Gorenje
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Fronter overskap:
Scratched Oak

Fronter:
Scratched Oak

Garderoveskap:
Scratched Oak

Italiensk kjøkken:
Aran, type Mia

Tilvalgspakke, 1B

Utvidet kjøkken
Kjøkkenplate:
Fibo, Lentini dark

Standard kjøkken alternativ 3 (se side 48) med tilvalg:
Overskap, underskap/sittebenk og garderobeskap i Scratched Oak.

Stål håndtak

Fast lavpris kr. 15.000
Benkeplate:
Kaos planky

Fronter underskap:
Scratched Oak
Tilvalgspakke, 1B
Standard, alternativ 3
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Integrerte hvitevarer:
Gorenje
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Fronter overskap:
Tranche Olmo Tafira

Fronter:
Moresco Oak

Garderoveskap:
Tranche Olmo Tafira

Italiensk kjøkken:
Aran, type Mia

Tilvalgspakke, 1C

Utvidet kjøkken
Kjøkkenplate:
Fibo, Titan

Standard kjøkken alternativ 2 (se side 46) med tilvalg:
Overskap, underskap/sittebenk og garderobeskap i Tranche Olmo Tafira.

Stål håndtak

Fast lavpris kr. 15.000
Benkeplate:
Porfido Nero
Mika

Fronter underskap:
Tranche Olmo Tafira
Tilvalgspakke, 1C
Standard, alternativ 2
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Integrerte hvitevarer:
Gorenje
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Vegger:
Hvit

Interiør

Standard
Som standard leveres: 3-stavs eikeparkett, hvite vegger

Parkett:
3-stavs eikeparkett
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Vegg på stue:
Jotun 5030 St Pauls Blue

Tilvalgspakke

Nordisk design
3-stavs hvitlasert eikeparkett.
Vegg i gang: Jotun 10683 Cashmere
Vegg på stue: Jotun 5030 St Pauls Blue

Fast lavpris kr. 15.000

Vegg i gang:
Jotun 10683 Cashmere

Parkett:
3-stavs hvitlasert eikeparkett
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Vegg på stue:
Jotun 8302 Laubær

Tilvalgspakke

Naturens impulser
1-stavs laminat, type BerryAlloc Grand Avenue Champs Elysées.
Vegg i gang: Jotun 7613 Northern mystic
Vegg på stue: Jotun 8302 Laubær

Fast lavpris kr. 15.000

Vegg i gang:
Jotun 7613 Northern mystic

Laminat:
1-stavs, type BerryAlloc Grand Avenue Champs Elysées
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La ikke mangel på
egenkapital stoppe deg
Vi hjelper deg så du kan kjøpe nå selv om du mangler 15 % egenkapital.
Lavpriskonseptet Yippi gjør det mulig å kjøpe bolig. Om du vil og kan spare kan vi sammen legger vi en plan
for hvordan boligen kan bli din nå. Egenkapital kan være kausjon, tidligere sparing, sparing frem til overtagelsen
og mulig verdiøkning på boligen du kjøper.

Finansieringseksempel på kjøpstidspunkt
Har du planer om å kjøpe bolig kan du tjene mye på en samtale med en rådgiver. Sammen går vi
igjennom økonomien din og ser hva som må til for at du skal få råd til den boligen du har lyst på.
Vi hjelper deg å finne det beste boliglånet for deg og din økonomi.

Boliglån for unge,

Boliglån for unge,

Boliglån for unge,

kr. 50.000 i egenkap. pr. i dag

kr. 100.000 i egenkap. pr. i dag

15 % egenkapital pr. i dag

Kjøpesum2.990.000

Kjøpesum2.990.000

Kjøpesum2.990.000

Egenkap. på kjøpstidspunkt 50.000

Egenkap. på kjøpstidspunkt 100.000

Egenkap. på kjøpstidspunkt

Nominell rente p.t. fra 2,20 %

Nominell rente p.t. fra 2,20 %

Nominell rente p.t. fra 2,20 %

Effektiv rente p.t. fra 2,27 %

Effektiv rente p.t. fra 2,27 %

Effektiv rente p.t. fra 2,28 %

*

Første steg til egen bolig, ta kontakt med oss slik at vi sammen finner en løsning – slik at vi alle kan si yippi!

Andel finansiering
Lånebeløp på kjøpstidspunkt

85 %**
2.940.000

År nedbetaling

Spareplan med
egen sparekonto frem
til overtagelse med
2 % rente.

Mulig verdiøkning av
Yippi-leiligheten frem
til overtagelse kan inngå
som egenkapital.

Mangler du egenkapital
i dag, men har betjeningsevne
og ryddig økonomi og rom til
å spare frem til overtagelse
– da finner vi en løsning
sammen!
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*

Andel finansiering

85 %**

Andel finansiering

448.500

85 %**

Lånebeløp på kjøpstidspunkt2.890.000

Lånebeløp på kjøpstidspunkt2.541.500

År nedbetaling

År nedbetaling

25

25

Terminbeløp per måned

13.106

Terminbeløp per måned

12.583

Terminbeløp per måned

11.071

– skattelette (første år)

1.204

– skattelette (første år)

1.164

– skattelette (første år)

1.024

Terminbeløp per måned e. skatt

Samarbeidet mellom
yippi og SpareBank 1 SMN
gir deg muligheten
til gunstig finansering!

Lavprisboliger

11.902

Terminbeløp per måned e. skatt

11.419

Terminbeløp per måned e. skatt

10.047

Driftsutgifter som strøm og felleskostnader kommer til tillegg.
Regneeksempler utregnet med rentesats pr. 4. mai 2020.
*Det etableres egen spareplan, slik at man med tilleggssikkerhet og egenkapital kommer innenfor
85 % belåning på overtakelsestidspunkt. Forutsetter betjeningsevne, ryddig økonomi og rom til
å spare frem til overtakelse. **Boliglån for unge. Tilbudet forutsetter individuell kredittvurdering.
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Lading av el-bil
Yippi har inngått et samarbeid med
Ohmia Charging for installasjon av
el-billadere på et nødvendig antall
p-plasser. Disse kan benyttes av de
som leier p-plass og det betales etter
forbruk.
For mer informasjon se Ohmia Charging
sine nettsider > ohmiacharging.no
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Deklarasjon

Lavprisboliger

05.03.2020

Generell byggebeskrivelse:
Hovedkonstruksjon

Fasader

Stående malt bordkledning og platekledning.

Tak

Taktekkemateriale velges av arkitekt / utbygger.

Vinduer

Design i henhold til tegninger.
Karmer av tre. Farge velges av utbygger.

Ytterdører

Swedoor i hvit glatt utførelse til leilighetene.

Balkonger

Balkongdekker i betong utførelse og betong overflate.
Rekkverk av stål og glass.
Design velges av utbygger.

Renner og beslag
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Betong i gulv, alle dekker, skillevegger mellom boliger samt heissjakt og trapp.
Øvrige bærende konstruksjoner i stål.

Leveres ferdigbehandlet i materiale valgt av utbygger.

Heis

Båreheis.

Postkasse

Felles stativ i atrium med systemnøkkel.

Sykkelparkering

Felles sykkelparkering for begge bygg i 1. etasje i bygg B9.

Parkering

Parkeringskjellere i byggene med plass til 40 biler fordelt på 2 bygg.
Disse medfølger ikke i kjøpesum, men er tilg jengelig for både kort- og langtidsleie.

Fellesareal

Kjellerareal leveres som ubehandlet betong.
Atrium, hall, trapp og gangareal leveres med flislagte gulvflater og malte vegg- og takflater i lys utførelse.
Trapp leveres med rekkverk i lakkert stål.

Utomhusareal

Parkeringsareal, veier og plasser asfalteres og/eller steinlegges.
Grøntareal leveres ferdig opparbeidet med ferdigplen.
Beplantning med trær og hekker samt belysning medfølger, men detaljering avg jøres av utbygger
innenfor rammen av offentlig godkjent utomhusplan.
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Deklarasjon
Innvendig standard:
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Bad

Flislagt gulv i mørk grå utførelse i format 20 x 20 cm.
Flislagte vegger i hvit glatt utførelse i format 20 x 40 cm.

Alle øvrige gulvflater

14 mm 3-stavs eikparkett.

Veggflater

Hvitmalt glatt fiberstrie på samtlige vegger med unntak av
betongvegger som leveres sparklet, pusset og malt i hvit utførelse.

Takflater

Hvitmalte betongtak med unntak for nedforede flater som leveres i hvit glatt utførelse.

Innvendige dører

Hvite glatte dører med stålhåndtak.

Listverk

Eik gulvlister. Hvite fabrikkmalte lister i design valgt av utbygger. Synlige små spikerhoder.

Kjøkkeninnredning

Fra Aran type Mia med fronter og benkplate lik illustrasjon.
Leveres med stålhåndtak.
Integrerte hvitevarer (stekeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kombinert kjøle-/fryseskap) fra Gorenje medfølger.

Lavprisboliger

05.03.2020

Baderomsinnredning

80 cm hvit baderomsinnredning. Leveres med helstøpt servant og speil.

Garderobeskap

Medfølger ikke.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmeg jenvinning.

Brannvernutstyr

Røykvarslere er del av det elektriske anlegget. Sprinkleranlegg monteres.

Internett og kabel-TV

Trådløst internett 20/20 Mbit og kabel-tv fra leverandøren Get er installert kostnadsfritt.
Pliktig 5 års bindingstid med leverandøren.
Månedlig abonnementskostnad som del av felleskostnader.

Annet

Tekniske stasjoner som rørskap, sikringsskap, ventilasjonsaggregat
og fjernvarmesentral plasseres på hensiktsmessig sted, fortrinnsvis i bodareal.
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Deklarasjon

05.03.2020

Elektrisk anlegg:

Sanitær- og varmeanlegg:

Leveransen omfatter komplett elektrisk anlegg. Installasjonen utføres som skjultanlegg. Unntak g jelder
for fremlegg og punkt plassert på betongvegg mot nabo som legges åpne av hensyn til brann og lydkrav.
Belysning medfølger kun i den grad det er omtalt nedenfor. Installasjonen utføres etter NEK 399.

Følgende leveres i leilighetene:
Oppvarming:
Vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken, hall og bad.

Følgende leveres i leilighetene:
Utelys på balkong
1 stk		
Sikringsskap
1 stk		
Anlegg for porttelefon
1 stk
Lysarmatur til kjøkkeninnredning 1 stk
Lyskilde ved speil på bad
1 stk
Lys i tak på bad
1 stk
Taklamper
2 stk
Elektriske punkt
46 stk
Tv-punkt
1 stk
Komfyrvakt
1 stk
Følgende leveres i fellesanlegg:
Fasadebelysning ved inngangsparti.
Belysning i kjellerareal.
Belysning i atrium, felles ganger og trapperom.
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Bad:
1 stk. sluk.
		1 stk. vegghengt WC med skjult sisterne.
		1 stk. 90x90cm dusjhjørne i herdet glass.
		1 stk. veggstang med dusjgarnityr.
		1 stk. servantbatteri.
		1 stk. opplegg for vaskemaskin.
Kjøkken:

1 stk. ettgreps benkebatteri med kran for oppvaskmaskin.

Følgende leveres i fellesanlegg:
Teknisk rom:
Skyllekum med kaldt og varmt vann.
Utendørs:

1 stk. vannutkaster.
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Kjøpsbetingelser
4-roms leiligheter under oppføring i prosjektet Yippi Høiseth, byggetrinn 2, salgstrinn 1
Meglerforetak:

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM

Oppdragsnr.: 49200041

Beskrivelse av prosjektet

Nærværende kjøpsbetingelser g jelder for Yippi Høiseth
B9, salgstrinn1, som består av 37 stk 4-romsleiligheter.
Salgstrinn 2 (B8) vil bestå av 20 enheter.
Yippi Høiseth B8/B9 vil bli etablert som ett sameie, og
oppføres på tomt B08 og B09 i områdets reguleringsplan
som er regulert til boligbebyggelse.
Det etableres en parkeringskjeller for hvert bygg med
totalt ca. 40 parkeringsplasser, hvor det blir mulig å leie
p-plass for beboerne i prosjektet.
Selger forbeholder seg retten til å endre organiseringen
mht antall enheter/byggetrinn/p-plasser/sameier,
avhengig av fremdrift og salgstakt.
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Adresse og matrikkelnummer
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28.02.2020
revidert 13.10.2020 og 26.02.2021

Eiendommen har pt. ikke fått tildelt adresse.
Eiendommen har pr. i dag gnr./bnr. 177/819 og 177/818 i
Trondheim kommune.
Eiendommen vil bli sammenføyd og seksjonert, og hver
leilighet blir tildelt endelig matrikkelnummer med eget
seksjonsnummer og endelig adresse. Selger står fritt til å
bestemme seksjonsnummer.

• Byggelinje
• Byggehøyde
Kopi av reguleringsplan og rammetillatelse kan fås
utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt.
Vi oppfordrer interessenter til å g jøre seg kjent med
disse.
Eiendommer som grenser til prosjektet planlegges også
utbygd.

Tomt

Vei-vann-kloakk

Ca 3720 kvm felles eiertomt. Eksakt tomteareal vil
foreligge etter sammenføying og endelig oppmåling utført
av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne
enten i henhold til seksjonssøknad eller sameievedtekter.

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei. Vann og
avløp er offentlig via private stikkledninger. Alle arbeider
og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Regulering

Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som
medfører behov for tiltak.

Eiendommene er omfattet av kommuneplanens arealdel,
vedtatt 21.03.2013. Eiendommen er vist
som boligbebyggelse.
Eiendommene er også omfattet av Detaljregulering
av Lund Østre, Trinn 2 – Reguleringsbestemmelser,
reguleringsplan R20130031, vedtatt 21.05.2015.
Eiendommene er regulert til boligformål.
Det er pt. ikke søkt om rammetillatelse, men selger har
opplyst at det vil søkes dispensasjon fra følgende pkt. i
reguleringsplanen;

Forurensing i grunn

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 g jenstående
arbeider blir rettet. Dersom g jenstående 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 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.
Dersom ferdigattest ikke foreligger på
overtakelsestidspunkt, vil et beløp av oppg jøret bero
på meglers klientkonto, som sikkerhet for utstedelse
av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av § 47
garanti, eller ved utstedelse av ferdigattest.

Visning

Se yippi-hoiseth.no, eiendomsmegler1.no, www.finn.no
eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.

Pris

Se prisliste.

Finansiering

Kjøper er innforstått med at en for selger, tilfredsstillende
finansieringsbevis (Irrereversibelt 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. Irrereversibelt finansieringsbevis for
hele kjøpesummen skal foreligge senest innen 4 uker
fra kjøpsbekreftelse. Finansieringsbevisets gyldighet
må vare frem til overtakelse. Hvis nåværende bolig skal
benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan
denne stilles som sikkerhet etter meglertakst utført av
EiendomsMegler 1.
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.

Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av
finansielle tjenester.

Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg
til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
• Dokumentavgift,
2,5 % av tomteverdi
• Tinglysingsgebyr skjøte p.t.
• Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.
• Stiftelsesgebyr sameie
• Startkapital sameie
• Startkapital Lund Østre Velforening

kr.
7.000,kr.
585,kr.
585,kr.
1.500,kr. 10.000,kr. 2.500,-

En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger
må dekkes av kjøper.
Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets
driftskonto.
Tinglysingsdommeren avg jør om
dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom
grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning
være selgers ansvar og risiko.
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Kommunale avgifter og formuesverdi

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av
skatteetaten og kommune etter ferdigstillelse.
Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres
denne på markedsverdi minus bunnfradrag multiplisert
med den promillesats som til enhver tid g jelder for
den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål om
eiendomsskatt rettes til kommunen.

Sameie/forretningsfører

Selger har, på vegne av sameiet, anledning til å stifte og
å inngå bindende forretningsføreravtale med 6-12 mnd
oppsigelse.
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt
styre blir valgt, og sameiets budsjett, vedtekter og ev.
husordensregler vil bli g jennomgått.
Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for
registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved
overtakelse, ev. via startkapital.

Vedtekter

Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet. Det
forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som
grunnlag for avtalen, selv om utkastet må oppfattes
som en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers
rettigheter og plikter, og kan bli betydelig endret i
forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale
vedtak m.v.
Vedtekter fastsettes av utbygger i forbindelse med
innsendelse av seksjoneringssøknaden..
Endringer kan fremmes av seksjonseierne i henhold til
vedtektene og eierseksjonsloven på sameiermøte.
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Felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av
eierseksjonssameiets felleskostnader.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til
den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne
etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler
for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte
bruksenhet eller etter forbruk.
Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter
bruksareal (BRA).
Felleskostnader ihht. budsjett antas å skal dekke bl.a.
avsetning til vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel,
grunnabonnement tv/internett, fjernvarme a-konto,
forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre
driftskostnader. Felleskostnadene er stipulert og basert
på erfaringstall. Kommunale avgifter, innboforsikring,
renovasjon, filterskifte og individuelt strømforbruk er ikke
inkludert i budsjettet, og faktureres direkte til hver enhet.
Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av
sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader.
Budsjettet er utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning
AS basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/
utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer.
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.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses
ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av
den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som g jelder i
eiendomsmeglingsloven.
Pr. overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr
10.000,- som settes av til startkapital til sameiet.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte
felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på
usolgte enheter.

etter nærmere tilbud fra selger. Parkeringsplassene vil
fortrinnsvis bli leid ut til beboerne og beboernes g jester,
både på kort- og langtidsleie.
Det er stipulert en leiepris på kr 2000,- inkl. mva pr
måned/pr. plass.
Endelig leiepris vil fastsettes av selger før overtakelse.
Årlig leiepris vil for øvrig bli justert i tråd med
markedsutviklingen.
Den enkelte kjøper må inngå egen leiekontrakt for
parkering med selger.

Leverandøravtaler

Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå
bindende avtaler vedrørende f.eks.:
•
•
•
•
•

Heis
Fjernavlesning av forbruk av varmtvann og fjernvarme
Vaktmester
Forretningsfører
TV og internett (Get)

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og
kjøpsbetingelser på usolgte enheter.
Selger forbeholder seg retten til å omorganisere
prosjektet, herunder opprette egne sameier for de ulike
salgtrinnene. Dette kan medføre økte felleskostnader.

Garasje/parkering

Det vil bli etablert parkeringskjeller med totalt 28
parkeringsplasser for salgstrinn 1 (B9).
For salgstrinn 2 (B8) vil det bli etablert parkeringskjeller
med 12 parkeringsplasser.
Det vil totalt bli oppført ca. 40 p-plasser i p-kjeller for
B8 og B9.
Det skal etableres inntil 10 utvendige p-plasser som blir
felles for alle beboere i sameiet og deres g jester
Det endelig antall innvendig utvendige p-plasser kan bli
endret og vil bli endelig ved innvilget rammetillatelse fra
Trondheim Kommune.
Parkeringskjellere blir seksjonert som egen
næringsseksjon og vil kjøpes av ekstern eier. Imidlertid
har sameiet opsjon på å kjøpe parkeringskjelleren

Velforening/Realsameie

Det er pliktig medlemskap i Lund Østre Velforening.
Dette er en etablert velforening som pr i dag omfattes av
området innenfor reguleringsplan R1101M. Velforeningen
vil bli utvidet til også å g jelde det nye utbyggingsområdet
som omfattes av reguleringsplan R20130031. Denne
velforeningen drifter alt av felles vegnett, ledningsnett,
felles grøntareal og felles lekeplasser med unntak at
områder som skal driftes av Trondheim Kommune.
Gjennom sine medlemskap er eieren pliktig til å vedstå
seg og respektere foreningenes rettigheter og plikter.
Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots,
med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold,
snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste.
Regulert fellesareal skal overskjøtes til velforeningen eller
som et realsameie. Kostnadene ved forvaltning av slikt
fellesareal vil bli fordelt på medlemmene, og belastes via
sameiets felleskostnader. Stipulert medlemskontingent år
er kr 1356,- pr bolig og inngår i sameiets felleskostnader.

Øvrige kjøpsforhold
Selger

• At, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering
innvilges for prosjektet.
Selgers forbehold skal senest være avklart innen
01.07.2021.
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.
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.

Villaservice B6-B7-B8 AS, org.nr: 815614682.
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.

Selger har anledning til å slette forbehold eller flytte frist
for forbehold for usolgte bygg eller enheter i prosjektet.
Kjøper informeres om at dette kan medføre lengre
byggeaktivitet for prosjektet i sin helhet.

Selgers forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
erklæringer/panteheftelser som måtte bli påkrevd av
offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer
drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og
vedlikehold av energi/nettverk/renovasjon m.m.

Selger tar forbehold om følgende:
• At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning
i form av igangsettingstillatelse innvilges for
prosjektet.
• At det forhåndsselges 60 % av total salgssum for
byggetrinn 1, salgstrinn 1.

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.

Offentlige forbehold
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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 måned 17 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. Overtakelse kan tidligst skje
når det foreligger ferdigattest / midlertidig brukstillatelse,
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
inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers
klientkonto.
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 jørs- og
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 seksjonering/sammenføying/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.
Boligene og fellesarealene leveres i vasket stand.
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Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1-års
befaringer avholdes innenfor normal kontortid.

Fellesarealer/utomhusarealer

Overtakelse av felles- og utearealer skjer samtidig med at
den enkelte leilighet/bolig overtas. Det vil g jennomføres
en befaring av felles/utomhusarealer for å avdekke evt.
feil og mangler samt manglende ferdigstillelse.
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.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse g jelder også
for de forhold som g jenstår for å få ferdigattest.

AVTALE
Bestemmelse om vann og kloakkledning
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Eiendommene gnr. 177 bnr. 811-832 gir hverandre
g jensidige rettigheter til følgende mot pliktig deltakelse
til vedlikehold:
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE
Da eiendommen er under utbygging/sammenføying, så
g jøres kjøper kjent med at det kan påløpe ytterligere
heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få
prioritet etter.
Heftelser som ikke skal g jelde den nye eiendommen vil bli
forsøkt slettet.
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.

Heftelser/servitutter

Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile
uvedkommende pengeheftelser i eiendomsretten.
Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsrett
som vil følge eiendommen, og som betyr at kjøpers bank
vil få prioritet etter disse:
2015/879130-1/200 24.09.2015 ERKLÆRING/

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 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, frihåndsog oversiktstegninger i perspektiv, fotos, annonser,
bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere
prosjektet. Slike tegninger, 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 forsinkelse 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 kjøper 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

Kjøper blir ved g jennomføring av avtalen medeier i et
eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin
leilighet med eventuelt tinglyst tilleggsareal. Kjøpers
øvrige rettigheter som medeier i et eierseksjonssameie
følger av eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner
av 16.06.2017 (eierseksjonsloven), og vedtektene til
enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon
for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet
(legalpanterett), i medhold av eierseksjonslovens § 31.
Det g jøres oppmerksom på at man kun kan kjøpe og
erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv
av fritidsbolig. Dette g jelder også indirekte erverv.

Garantier

For enheter 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 g jeldende regelverk på det tidspunkt
garantien utstedes.
Pt.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
EiendomsMegler 1 på vegne av kjøper. Garanti blir
tilsendt kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti vil denne
bli tilsendt forretningsfører/styreleder i sameiet.
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 skritt, reklamasjon etter
bustadoppføringsloven er ikke tilstrekkelig. Reglene om
foreldelse er særlig relevant der mangler oppdages en tid
etter overtagelse og/eller der entreprenøren/selger ikke
imøtekommer reklamasjonen.
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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 plan- og
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 3420.
Det g jøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift,
så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med
åpningsmulighet.
Ved modul-/elementbygg, må kjøper avklare med selger
vedr. skjøter/overganger etc samt begrensete muligheter
for tilpasninger.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i
materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta
tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket
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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. Selger kan kreve
påslag på kundeendringene.

Avbestilling

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt
igangsettingstillatelse betaler forbrukeren
avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54.
Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av total
kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at
igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens
krav å vederlag og erstatning i samsvar med
Bustadoppføringslova §§ 52 og 53.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

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 tilrefdsstillende
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 majeure, 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

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 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

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/omkostninger

Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant
annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden
mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil vederlaget øke
tilsvarende.

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 tillegg til bruksarealet kommer
bod utenfor, 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 enn markedsført areal.

Videresalg av kontraktsposisjon

Kjøpers undersøkelsesplikt

Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli
akseptert.

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.

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke
fra selger, samt at
a. ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og
forpliktelser som følger av denne kontrakten og
eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
b. ny kjøper fremlegger tilfredsstillende
finansieringsbekreftelse og
c. at opprinnelig kjøper har innbetalt til meglers konto et
administrasjonsgebyr til megler på kr 10.000,- inkl.
mva. og til selger på 10.000,- inkl. mva.

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.
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UTKAST
Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med
henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder
som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av
Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle
vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også
medfører garantistillelse.

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.

Transport/endring av avtalen

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.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i
henhold til bud og kjøpekontrakt. Dersom kjøper ønsker
å endre kontraktspart/hjemmelsforhold, vil det påløpe et
gebyr til megler på kr 10.000,- inkl. mva. for utarbeidelse
av transportkontrakt og endring av skjøte/dokumenter.
Dette g jelder også endring internt i egen familie,
overdragelse til selskap og blancoskjøte.
Endring krever selgers samtykke.

Vedlegg til kontrakt

Stipulert budsjett, utkast til vedtekter, tinglyste
erklæringer og kommunale opplysninger er vedlegg til
kontrakt men kan fås ved henvendelse til megler.
Avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova og
Eierseksjonsloven som i sin helhet kan leses på lovdata.no.
Dersom kjøper ikke har tilgang til internett, kan megler
kontaktes slik at kjøper får utlevert et eksemplar av
lovene.

Kontroll etter hvitvaskingsloven

I henhold til Lov 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

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 1,4 % av total salgssum.

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 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.

Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av
leiligheter i Yippi Høiseth B8-B9. Disser er kun ment å gi et bilde av rettigheter og
forpliktelser som følger av sameieforholdet, og det tas forbehold om senere endringer, bla i
forbindelse med innsendelse av søknad om seksjonering. Særlig kan organisering av
parkering bli endret. Selger tar forbehold om oppdeling i flere eierseksjonssameier.

Lavprisboliger

VEDTEKTER FOR SAMEIET YIPPI HØISETH B8-B9
fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet :______________
1.
NAVN OG FORMÅL
Sameiets navn er Sameiet Yippi Høiseth B8-B9. Sameiet består av totalt 57 boligseksjoner og
1 næringsseksjon. Både boligseksjon og næringsseksjon omtales som eierseksjoner. Det er
fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse.
Fastsettelse av seksjonens sameiebrøk bygger på bruksenhetens BRA ut fra tegning.
Bruksareal fra tegning kan avvike og kan ikke legges til grunn for enhetens faktiske areal.
Tomten og deler av bebyggelsen som ikke omfattes av eierseksjoner er fellesareal. Sameiet
skal ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen gnr. 177
bnr 818 og 819 (sammenføyes) i Trondheim kommune, med fellesanlegg av enhver art.
2.
DISPOSISJONSRETT
2.1 BRUKSRETT EIERSEKSJON
Hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett til den eierseksjon vedkommende seksjonseier har
grunnbokshjemmel til. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine
boligseksjoner. Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i
sameiet, med de unntak som følger av lov om eierseksjoner § 23.
Dette gjelder også om:
a) eierne er nærstående som nevnt i aksjeloven §1-5 første ledd
b) eierne er selskaper i samme konsern
c) eierne er selskaper som en fysisk person alene eller sammen med nærstående har
bestemmende innflytelse over.
Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med
§23.
Seksjonseierne har ikke forkjøpsrett. Bruksenhetene og fellesarealene kan bare benyttes i
samsvar med formålet, og må ikke brukes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for
brukerne av de øvrige seksjoner.
Alle bruksenheter gir de øvrige gjensidig adkomst via sine eiendommer til å foreta nødvendig
vedlikehold.
2.2 KORTTIDSUTLEIE
Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie
menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i
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Utfakturert difrskostnader etter brøk
Utfakturert fjernvarme
Utfakturert kabel TV/internett
Utfakturert velforeningskontingent LØV
Utfakturert driftkostnader næringsseksjon
Sum driftsinntekter
Driftskostnader fordelt etter brøk
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Forretningsførerhonorar
Revisjonshonorar
Forsikring inkl. forsikringsmegling (ekskl. innboforsikring)
Vaktmester boligdel
Grøntskjøtsel
Snøbrøyting
Service/drift teknisk anlegg
Heis (serviceavt, vedl.hold/periodisk kontroll/heisalarm)
Strømkostnader (fellesaral/utelys/pullert)
Vedlikehold
Vedlikeholdsavsetning
Driftsmateriell Fellesareal
Utomhus utstyr
Adm.kostnader/kontor/fellesmøter/Porto/Skan
Andre kostnader
Sum driftskostnader etter brøk
Fjernvarme
Fjernvarme
Drift p-kjeller
Vaktmester / renhold P-kjeller
Service Elanlegg, nødlys, brannalarm, port mm
Forsikring p-kjeller
Driftstmateriell p-kjeller
Strømkostnader p-kjeller
Vedlikehold p-kjeller
Sum driftskostnader p-kjeller
Kostnader lik fordeling
Kabel TV/Internett
Velforeningskontingent LØV
Sum kostnader
DRIFTSRESULTAT

Alle tall er inkl. mva.
DRIFTSINNTEKTER

Gjeldende fra overtakelse:

Budsjett vedtas ved oppstart av sameiet:

Sameiet Yippi Høiseth B8-B9
Forslag til driftsbudsjett for første driftsår

342 000
77 292
1 358 940
-

30 000
15 000
20 000
5 000
30 000
15 000
115 000

325 128

20 000
2 820
92 700
11 000
100 000
30 000
35 000
38 000
5 000
40 000
30 000
30 000
40 000
10 000
5 000
5 000
5 000
499 520

499 520
325 128
342 000
77 292
115 000
1 358 940

Totalt
499 520
325 128
342 000
77 292

342 000
77 292
1 243 940
-

-

325 128

20 000
2 820
92 700
11 000
100 000
30 000
35 000
38 000
5 000
40 000
30 000
30 000
40 000
10 000
5 000
5 000
5 000
499 520

1 243 940

Boligdel

115 000
-

30 000
15 000
20 000
5 000
30 000
15 000
115 000

-

-

115 000
115 000

Næringsdel

Sameiet Yippi Høiseth B8-B9
Forslag til driftsbudsjett for første driftsår

Leilighetnr./seksjonsnr.
Areal/Brøk
Antall

4-roms
62
57
kr
730
kr

Sum leiligheter
3534
57
kr
41 627
kr

Næring - p-kjeller
1
kr

Sum totalt

Drifskostnader etter
brøk

kr
51 210

Fjernvarme

9 583 kr

614 520

kr
325 128

TV/internett

475 kr

Velforening
kontingent

500 kr

342 000

SUM
FELLESKOSTNAD

113
kr
1 819

27 094
kr
28 500
kr
6 441
kr
103 662

kr
kr
kr
9 583

27 094
kr
28 500
kr
77 292

6 441
kr
1 358 940

113 245

Kommentarer til noen av budsjettpostene:
Kabel-TV/internett: det er inngått kollektivavtalte med Get
Bygningsforsikring er esimert, endringer kan forekomme her.

Det vil bli inngått avtaler på vegne av sameiet gjeldende vaktmester slik at disse funksjonene er operative fra oppstart. Renhold p-kjeller må avtales særskilt.

Velforeningskontingent til LØV er basert på 2019-priser

Felleskostnadene er stipulert og det tas forbehold om økning/endringer i felleskostnadene samt prisindeksjusteringer på alle tjenester fram til 2021

Næringsseksjon - parkeringskjeller:

Parkeringskjeller med 40 p-plasser.

P-plassene vil bli leid ut på kort- og langtidsbasis til seksjonseiere/beboere i sameiet og ved ledig kapasitet kan det leies ut plasser til andre i området.

Sameiet har opsjon på å kjøpe p-kjeller.

Kostnader som kommer i tillegg:
Kommunale avgifter (eiendomsskatt, vann og avløp) faktureres den enkelte seksjonseier fra Trondheim kommune hvert kvartal.

Filterskifte bekostes av den enkelte.

Innboforsikring må tegnes av den enkelte.

Strømforbruk i egen leilighet kommer i tillegg.

Bonitas Eiendomsforvaltning AS har satt opp budsjettforslaget basert på kjente opplysninger om prosjektet pr. 05.03.2020/ rev. Iht. nye opplysninger 16.03.2020
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Bindende bekreftelse på kjøp for 4-roms Yippi Høiseth,
byggetrinn 2, leilighet nr.

Hvordan oppdaget du først prosjektet?
Byggeplasskilt

Reklame i posten

Sosiale media

Avis

Eventuelle forbehold: 

Nettaviser el.

Megler

FINANSIERINGSPLAN:

Finn.no

Bekjent

Kjøpesum iht. prisliste kr. 

+ omkostninger iht. prisliste

Lån i

v/

tlf.

kr



Lån i

v/

tlf.

kr



Egenkapital i

v/

tlf.

kr



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

Finansiering kr.

bekreftet av

Dato / kl.

For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt samtykke;
Jeg ønsker å bli kontaktet på telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig

Ja

Nei

Jeg ønsker å bli kontaktet av SpareBank 1, og samtykker til at mine personopplysninger deles med SpareBank 1

Ja

Nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort 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 gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

BUDGIVER 1:

BUDGIVER 2:

Navn

Navn

Personnr.

Personnr.

Tlf.

Tlf.

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Poststadr.:
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Poststadr.:

Dato / sted:

Dato / sted:

Underskrift:

Underskrift:

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

yippi-hoiseth.no
Meglere for prosjektet:

Jørgen Rostad
Avd.leder / Eiendomsmegler
Tlf. 928 06 483
jorgen.rostad@em1.no

Maren J. Smedhaug
Eiendomsmegler
Tlf. 957 28 666
maren.smedhaug@em1.no

Ane Nes
Eiendomsmegler
Tlf. 915 88 153
ane.nes@em1.no

Katrine Borren
Eiendomsmegler
Tlf. 916 65 104
katrine.borren@em1.no

Alle illustrasjoner er av illustrativ karakter, og noen av illustrasjonene inneholder tilvalg. Endringer kan forekomme. Vi ta forbehold om eventuelle feil i prospektet.

