SJEKK
UTSIKTEN

Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord…
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Bilde fra hus B

LYST OG
MODERNE
Boliger med wow-faktor. Rene linjer og store vindusflater
gir et utrolig stilig og moderne uttrykk som imponerer
de fleste. Flere uteplasser sørger for at de gode
solforholdene ivaretas på best mulig måte, og tomten blir
pent opparbeidet med en stor felles hage. Frister det å
vri om nøkkelen til et helt nytt og moderne hjem?
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Bilde fra hus B

UTSIKT FRA HUS B
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KJØKKEN
Kjøkken leveres fra anerkjente HTH
med integrerte hvitevarer fra Gaggenau.
Induksjon platetopp
Stekovn med pyrolysefunksjon
Stillegående oppvaskmaskin
Underlimt vask
Ventilasjonshette fra Røros Metall
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Bilde fra hus B

KJØKKEN MED UTSIKT
Kjøkken leveres fra anerkjente HTH, med integrerte hvitevarer fra Gaggenau.

VANNBÅREN GULVVARME
Vannbåren gulvvarme i alle etasjer.
– 10 –
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Bilder fra hus B

1-STAVS PARKETT
Gulvene leveres med 1-stavs eikeparkett. Et lyst og varmt gulv med et naturlig utseende.

HTH KJØKKEN, ATHENA HVITMALT
Ventilasjonshette fra Røros Metall.

UTSIKT FRA OPPHOLDSROM
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Bilder fra hus B

UTSIKT FRA TAKTERRASSE
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Bilder fra hus B

SPISESTUE/OPPHOLDSROM
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– 17 –

Bilder fra hus B

LOFTSTUE
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Bilder fra hus B

HTH KJØKKEN, ATHENA
Ventilasjonshette fra Røros Metall.
– 20 –
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Bilder fra hus B

BAD MED TILKNYTNING TIL VASKEROM

HOVEDSOVEROM I 1. ETASJE
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Bilder fra hus B

OPPHOLDSROM

– 24 –

– 25 –

Bilder fra hus B

CARPORT
Parkering i gårdstun eller egen carport. Hver carport har tilhørende sportsbod.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

FLOTTE SOLFORHOLD
Boligens flere uteplasser gir deg flotte solforhold.
Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Boligene ligger nært alt man trenger i hverdagen – barnehager,
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HUS A
BRA 156 kvm

terrasse

terrasse

13 m2

13 m2

sov

sov

7 m2

7 m2

sov

P-rom 144 kvm

15 m2

takterrasse

Åpen kjøkken- og stueløsning, spisskammer,
3 soverom, walk-in garderobe, bad, vaskerom,
hall, takstue, innvendig bod og WC.

gang

gang

9 m2

8 m2

opphold

opphold

47 m2

47 m2

13 m2

sov
8 m2

terrasse
31 m2

sov

bod

14 m2

2

3 terrasser, carport og sportsbod.

T

vaskerom

V

5 m2

bod

bod

2 m2

2 m2

sov
takstue, trapp

8 m2

23 m2

bad
10 m2

walk-in

bod/tekn

6 m2

bad

vask/tekn.

m2

m2

7

4

6 m2
V

HUS A

A

bod

bod

2 m2

2 m2

terrasse

wc

8 m2

hall

2 m2

9 m2

T

HUS A

HUS B

HUS B
HUS A

1. etg.
HUS A: PLAN 1
A35-01.1

2. etg.
1123

SALGSTEGNING

31.01.2018

B

SKYÅSVEGEN 52

KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS

TRONDHEIM

FROSTAVEIEN 3 - TRONDHEIM

HUS A: PLAN 2
A35-01.2

Bruksareal BRA er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttende vegger målt i gulvhøyde. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold.
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3. etg.

1123

EGGEN
ARKITEKTER AS

SALGSTEGNING

31.01.2018

B

SKYÅSVEGEN 52

KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS

TRONDHEIM

FROSTAVEIEN 3 - TRONDHEIM

HUS A: PLAN 3
A35-01.3
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SALGSTEGNING
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SKYÅSVEGEN 52
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SALGSTEGNING

31.01.2018
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HUS B

2. etg.

SKYÅSVEGEN 52

KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS

TRONDHEIM

FROSTAVEIEN 3 - TRONDHEIM

HUS B: PLAN 2
A35-02.2

EGGEN
ARKITEKTER AS
1123

SALGSTEGNING

31.01.2018

B

SKYÅSVEGEN 52

KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS

TRONDHEIM

FROSTAVEIEN 3 - TRONDHEIM

EGGEN
ARKITEKTER AS

3. etg.

Bruksareal BRA er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttende vegger målt i gulvhøyde. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold.
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HUS B: PLAN 3
A35-02.3

1123

SALGSTEGNING

31.01.2018

B

SKYÅSVEGEN 52

KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS

TRONDHEIM

FROSTAVEIEN 3 - TRONDHEIM
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SKYÅSVEGEN 52

KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS

TRONDHEIM

FROSTAVEIEN 3 - TRONDHEIM

HUS C: PLAN 2
A35-03.2
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FROSTAVEIEN 3 - TRONDHEIM
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3. etg.
HUS C: PLAN 3
A35-03.3
Bruksareal BRA er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttende vegger målt i gulvhøyde. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold.
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Bruksareal BRA er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttende vegger målt i gulvhøyde. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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DEKLARASJON
26. FEBRUAR 2019

Prosjektets tekniske beskrivelse er utarbeidet for
å orientere om bygningens viktigste bestanddeler
og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom
leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike
tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen
som er gjeldende.
Prosjektet skal oppføres iht. gjeldende forskrifter i
TEK10.
Byggets form, standard og kvalitet er fastlagt, men
det tas forbehold om eventuelle endringer som
følge av pålegg fra offentlige myndigheter. Det kan
også forekomme mindre endringer som ikke skal
redusere boligens kvalitet. Endringer skal meldes
kjøper.
Boligprosjektet Skyåsveien 52 vil bestå av totalt
4 boenheter, i 2 bygg over 3 plan. Parkering på
gårdsplass og i carport med tilhørende boder.
Hver leilighet har minst 2 terrasser og privat
uteoppholdsareal.
KONSTRUKSJON
Bygget utføres i kombinasjon av plasstøpt betong,
betongelementer og Vartdal Plasts byggesystem
med svært god isolasjonsevne. Etasjeskiller
i betong. Utvendig utførelse etter nærmere
beskrivelse fra arkitekt. Hovedfasaden utføres med
pusset overflate. Stålplatetak med overliggende
isolasjon og tekking.
GULV
Gulv (unntatt bad/våtrom) leveres med eksklusiv
1-stavs eikeparkett (Parketta Plank «Eik Mist» eller
tilsvarende). Lett børstet og hardvoksoljet. Gulv på
bad leveres med keramiske fliser (80x80 og 5x5 i
dusjsone) CC FLAG 2.0 Black Glossy. fra Bergersen
Flis. Designslukrist i dusjsone. På vaskerom/teknisk
rom leveres 20x20 BI EXIL BLACK fra Bergersen
Flis.
VEGGER
Innvendige vegger mellom leiligheter utføres i
betong og vil bli sparklet og malt. Lette innervegger

bygges opp av treverk kledd med gipsplater som
sparkles og males. Vegger på bad leveres med
keramisk flis (80x80) CC FLAG 2.0 White Glossy.
UTVENDIG
Alle terrasser leveres med royalimpregnerte
terrassebord eller flis. Tremmegulv på markterrasse.
Rekkverk iht. arkitektens beskrivelse.
Opparbeidet uteoppholdsareal iht. utomhusplan.
KJØKKEN
Kjøkken leveres fra HTH Kjøkken i modell Athena
hvit, 19 mm tykkelse. Benkeplater leveres i laminat,
30 m tykkelse, med underlimt vask fra Intra, type
Frame. Leveres med Gaggenau hvitevarer:
•
•
•
•

Platetopp med induksjon
Ovn med pyrolysefunksjon
Stillegående oppvaskmaskin
Kjøl/frys

Lyddør dersom lydkrav forutsetter dette.
Hvite, glatte innerdører med overstrømningsspalter.

muligheter for varmestyring, belysningsstyring mm.
Det leveres 1 stk. el-bil ladeboks pr. enhet.

LISTVERK
Listverk langs gulv av eik som samsvarer med
parkettvalg.
Karmlist og foringer leveres ferdig behandlet hvit.
Det leveres ikke listverk mot tak. Det leveres
fortrinnsvis vinduer uten lister. Malte lister leveres
uten synlige spikerslag.

OPPVARMING
Vannbåren gulvvarme i alle etasjer styrt av Luft-tilvann-varmepumpe. Separat anlegg for den enkelte
bolig. Varmepumpe plasseres i bod/teknisk rom i
1. etg.
Leilighetene kan leveres med gasspeis. Dette
medfølger ikke i leveransen, men kan bestilles som
tilvalg.

RINGEKLOKKE
Det monteres ringeklokke ved hver inngangsdør.
TV/radio/telefon/bredbånd
1 stk. uttak for TV i stue samt uttak for TV i takstue.
Det må påregnes abonnementsavgifter som dekker
evt. kabel-TV, internett etc. Det vil også påløpe en
oppkoblingsavgift for evt. kabel-TV og internett.
Diverse utstyr
Brannslukningsutstyr/Brannvarsling i henhold til
gjeldende forskrifter leveres.

Ventilasjonshette type Mantica med trådløs integrert
komfyrvakt fra Røros Metall.
BAD, GJESTE-WC, VASKEROM
Den enkelte leilighet har løsninger i tråd
med utarbeidet plan/tegning for denne.
Baderomsmøblement leveres fra HTH Kjøkken
i samme utførelse som kjøkken. Kuma helstøpt
vask, og speil med integrert belysning. Det leveres
dusjhjørne av god kvalitet og mulighet for badekar.
Det leveres ikke vaskemaskin og tørketrommel. Se
tegning fra leverandør for størrelse på innredning for
den enkelte leilighet og det enkelte bad, gjeste-wc
og vaskerom.
GARDEROBE
Garderober leveres av HTH: Skyvedørsgarderober
på hovedsoverom, samt 1 meter standard
garderobeskap på resterende soverom. Walk-in
closet iht. egen tegning for HUS A.
Vinduer og dører
Vinduer iht. gjeldende forskrifter. Åpningsvindu på
alle soverom.
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse.

– 44 –

TEKNISKE ANLEGG
VENTILASJON
Det blir montert balansert ventilasjon med balansert
varmegjenvinningsanlegg i alle boligene. Innluft i alle tørre rom. Utsug fra kjøkken, baderom
og toalett. Det må påregnes ventilasjonsrør som
innkasses over overskap på kjøkken. Det leveres
ikke ventilasjon i uteboder.
ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten.
Avvik kan forekomme. Belysning på kjøkken, bad,
bod og entré.
Utvendig stikk på terrasser.
Det vil ellers framkomme på spesifisert tegning
fra elektriker hvor de enkelte punkter er plassert.
Leveres iht. krav for TEK10. Trekkerør for TV og data.
Det leveres grunnpakke for Smarthouse med

VVS
Bad leveres iht. spesifisert tegning for den enkelte
leilighet. Alle toaletter er enten veggmonterte eller
av typen «monolitt». Det leveres frostsikker kran for
hver bolig på plan 3.
NEDFORING / INNKASSING
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i
taket og langs vegger i sjakter der disse ikke skjules
i konstruksjonen. Eventuell downlight i tak forutsetter
nedforet himling. Dette kan bestilles som tilvalg der
dette ikke er standard (EL-tegning). Rørføringer vil
i all hovedsak bli skjult bak innkassinger. Avvik kan
forekomme.
PARKERING / BODER
Parkering er anlagt til gårdsplass og carport.
Tildeling av plasser ifølge prisliste/prospekt. Det
opparbeides to parkeringsplass pr. bolig.
Romslig sportsbod medfølger hver leilighet.
Tilvalgsmuligheter
Avhengig av byggearbeidenes framdrift, kan den
enkelte kjøper få mulighet til å variere standarden
på sin bolig. Dette forutsetter imidlertid at framdriften
gjør det mulig. Endringer vil i hovedsak være
begrenset til følgende:
• Kjøkkeninnredning og eventuelle endringer av
komponenter og hvitevarer.
• Innredning på baderom kan endres der dette er
mulig og ikke kommer i konflikt med universell
utforming.
• Ending av fargevalg på vegger.

•
•

Endring av parkett/overflater på gulv.
Endring og tilleggsbestillinger av garderobeløsning.
• Nedforing av himling utover standard nedforing.
• Oppgradering av el-leveranse og VVS-komponenter.
NB: Det er i utgangspunktet ikke mulig å endre på
plassering av komponenter som forutsetter endring
av opplegg for vann, avløp og ventilasjon. Dersom
dette er ønskelig må en omprosjektering foretas.

GENERELT
Kjøper kan ikke kreve endringer som overstiger
15 % av boligens kjøpesum, jfr:
Budstadoppføringslovas § 9. Utbygger KAN kreve
tilleggsfrist dersom endringer er av en slik karakter
at dette blir nødvendig.
Etter kontraktsinngåelse vil det bli orientert om
prosedyre for eventuelle endringsønsker/tilvalg. Det
vil bli satt en tidsfrist for dette.
Det gjøres oppmerksom på at alle endringer
må gjøres skriftlig. Endringer vil medføre
tilleggskostnader.
Kostnader i forbindelse med endringer skal
innbetales til meglers klientkonto før overtagelse.
Dersom det er avtalt at dette skal innbetales etter
overtagelse, skal oppgjør skje til den respektive
underleverandør.
FORBEHOLD
Beplantning av blomster, innredninger, tepper,
møbler, markiser, vaskemaskin/tørketrommel
og annet tilbehør utover det som er beskrevet
ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold om at
sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner ikke er
inntegnet. Rørføringer blir innkasset langs vegger
der disse kommer evt. rør i bod innkasses ikke.
Baderommenes utforming og takhøyde kan endres
noe som følge av dette. Takhøyde vil være mellom
2,40 - 2,60, men kan bli redusert på bad, bod
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og i gangareal på grunn av nødvendige føringer.
Arealer på de enkelte leiligheter og rom er oppgitt
av arkitekt. Dersom det forekommer avvik i areal
har ikke partene noe krav mot hverandre dersom
arealet skulle vise seg å være 5 % større/mindre
enn markedsført areal. Det gjøres oppmerksom
på at evt. oppsprekking i materialer og treverk på
grunn av normal opptørking/krymp av materialene
ikke anses som reklamasjonsberettiget (sprekker
i listverk, listverk mot vegg, himling, gjæringer,
materialoverganger mm). I nye bygg vil det normalt
oppstå svinnriss, sprekker i tapet, i maling ved
skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av
uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at
sprekker i materialoverganger og mellom tak/vegg
og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge
disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig
standard.

ROMSKJEMA
26. FEBRUAR 2019

ROM
Entré / gang

GULV

INNVENDIG
LETTVEGG

HIMLING

Parketta Plank «Eik Mist»

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

eller tilsvarende

malt betong.

(02 Hvit)

Parketta Plank «Eik Mist»

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

Iht. el-tegning

eller tilsvarende

malt betong.

(02 Hvit)

Downlights

ELEKTRO

SANITÆR

ANNET

Iht. el. tegning
Kjøkken fra HTH iht. egen

Kjøkken

Iht. kjøkkentegning

tegning.
Integrerte hvitevarer fra Gaggenau iht. beskrivelse.

Stue og takstue

Bad

Gjeste-WC

Soverom

Bod

Walk-in closet

Terrasser

Markterrasse

Vaskerom/tek.rom

Parketta Plank «Eik Mist»

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

Iht. el-tegning

eller tilsvarende

malt betong.

(02 Hvit)

Downlights

Keramisk flis.

Keramisk flis.

HUS A:

HUS A:

80x80/5x5 i dusj (CC

80x80 (CC Flag 2.0

Flag 2.0 Black Glossy)

White Glossy)

HUS B / C / D:
60x60/5x5 i dusj (CC

HUS B / C / D:
60x60 (CC stone burl

Stone burl grey nat.)

white luc.)

Parketta Plank «Eik Mist»

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

eller tilsvarende

malt betong.

(02 Hvit)

Parketta Plank «Eik Mist»

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

eller tilsvarende

malt betong.

(02 Hvit)

Parketta Plank «Eik Mist»

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

eller tilsvarende

malt betong.

(02 Hvit)

Parketta Plank «Eik Mist»

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

eller tilsvarende

malt betong.

(02 Hvit)

Utgang til terrasse

Det leveres baderoms-innreding iht. til tegn. Det leveres
Gips – sparklet og malt.

Iht. el-tegning

Iht. beskrivelse fra

dusjvegger av god kvalitet.

(02 Hvit)

Downlights

rørlegger.

Muligheter for badekar.
Veggfestet toalett eller Monolith

Iht. egen tegning

Iht. el-tegning
Downlights på hovedsoverom

Trykk-implregnert

Utelamper

tremmegulv

Iht. el-tegning.

malt betong.

(02 Hvit)

Utvendig
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Minimum 1 lm skyvedørs-garderobe pr sengeplass.

Innredning iht. tegning.

Iht. el-tegning.

20x20 (BI EXIL BLACK)

Vask med tilbehør.

Iht. egen tegning.
Downlights

sebord eller flis

Gips – sparklet og malt.

nolith.

El-skap plasseres i bod

Utelamper

Malt og sparklet gips /

rørlegger

Veggfestet toalett eller mo-

Iht. el-tegning

Royalimpregnert terras-

Keramisk flis.

Iht. beskrivelse fra

Iht. el-tegning

Varmepumpe plasseres på
teknisk rom (plan 1)

Belysningsplan iht. egen

Planeres, opparbeides og be-

tegning.

plantes iht. utomhusplan.
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KJØPSBETINGELSER
5. MARS 2019

MEGLERFORETAK:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM

OPPDRAGSNR.: 49140335

ADRESSE OG MATRIKKELNUMMER:
Adresse er Skyåsvegen 52 A, B, C og D,
7045 Trondheim.
Eiendommen har gnr. 9 og bnr. 389 i Trondheim
kommune.
Eiendommen er seksjonert, og hver bolig blir
tildelt endelig matrikkelnummer med eget
seksjonsnummer. Selger står fritt til å bestemme
seksjonsnummer.
TOMT:
Ca. 1485 kvm felles eiertomt. Tomten disponeres
av seksjonseierne enten i henhold til
seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.
REGULERING:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan med
bestemmelser R1 stadfestet 12.05.1949.
Reguleringsplan er fra 1965 med bestemmelser
i plan fra 1949. Det omsøkte tiltaket er i strid
med bestemmelsene §§ 1, 3 og 4. Ved motstrid
gjelder kommuneplanens arealdel foran
eldre reguleringsplaner dersom ikke annet
er bestemt. Byggesakskontoret vurderer at
reguleringsbestemmelsene ikke kommer i direkte
motstrid med kommuneplanens arealdel og
derfor vil reguleringsbestemmelsene gjelde slik
at det omsøkte tiltaket krever dispensasjon fra
disse. Hensynet til fortetting vil være et relevant
punkt i vurderingen av om det er grunnlag for
å gi dispensasjon. Kommunen har akseptert
dispensasjonssøknaden.
Kommunen opplyser at det ikke eksisterer
planforslag som berører eiendommen.

Kopi av reguleringsplan og igangsettingstillatelse
kan fås utlevert hos megler, og vil også være
vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å
gjøre seg kjent med disse.
VEI-VANN-KLOAKK:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann
og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og
kostnader er inkludert i kjøpesummen.
FORURENSING I GRUNN:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset
som medfører behov for tiltak.
BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST:
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest
eller midlertidig brukstillatelse.
VISNING
Se annonse på eiendomsmegler1.no, finn.no
eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.

ØKONOMI
PRIS
Se prisliste.
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. 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 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
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påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve
avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet
til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt
styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets
budsjett, vedtekter og ev. husordensregler.

EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning
gjennom en samtale med en av SpareBank 1 sine
mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om
dette.

Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for
registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved
overtakelse ev. via startkapital.

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

Se prisliste
kr. 
525,kr. 
525,kr.  10.000,kr.  10.000,-

Tilknytting og abonnement kabel-tv/internett/telefoni
bekostes av kjøper.
En eventuell økning i offentlige
tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper.
Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til
sameiets driftskonto.
Tinglysingsdommeren avgjør om
dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom
grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/
økning være selgers ansvar og risiko.
KOMMUNALE AVGIFTER OG LIGNINGSVERDI:
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av
ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.
Om kommunen har innført eiendomsskatt så
baseres denne på markedsverdi minus bunnfradrag
multiplisert med den promillesats som til enhver tid
gjelder 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.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses
ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed
ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som
gjelder i eiendomsmeglingsloven.
Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet
av Bonitas Eiendomsforvaltning AS og kan fås ved
henvendelse til megler. Budsjett vil også være
vedlegg til kjøpekontrakt. Det tas forbehold om
endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene.
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:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av
eierseksjonssameiets felleskostnader.
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.
Felleskostnader ihht. budsjett antas å skal dekke
bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer, forsikring
bygg (ikke innbo) og fellesarealer og div. andre
driftskostnader. Kommunale avgifter, innboforsikring,
renovasjon, kabel-tv/internett 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 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.

enhver form for overdragelse. For overdragelse
til andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper
samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig
grunn.

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre
priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.

OVERTAKELSE:
Skyåsvegen A og B:
Beregnet ferdigstillelse er 3 - 4 mnd. etter
budaksept. Dersom det oppstår forhold som
berettiger dagmulkt skal dette beregnes fra mnd. 5
etter budaksept.
Skyåsvegen C og D:
Beregnet ferdigstillelse er 4 - 6 mnd. etter
budaksept. Dersom det oppstår forhold som
berettiger dagmulkt skal dette beregnes fra mnd. 7
etter budaksept.

CARPORT:
Hver bolig disponerer 1 stk. carport. Bolig A og B har
gjesteparkering bak sin carport. Bolig C og D ved
siden av sin carport. Se utomhusplan.
LEVERANDØRAVTALER:
Selger har på vegne av sameiet anledning til å
inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og
andre avtaler med ev. følgende leverandører:
• Leverandør av TV og internett.

ØVRIGE
KJØPEFORHOLD
SELGER:
Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS, org.nr: 919 309 113.
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
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SELGERS FORBEHOLD:
Bygging er igangsatt, og selger tar ikke forbehold
om å realisere prosjektet.
OFFENTLIGE 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.

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 oppgjør inklusiv 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 oppgjør uten at
ferdigattest /midlertidig brukstillatelse foreligger.

Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og
overtagelsesdato vil kunne skje selv om det
fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen
i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige
boligenefellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper
kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/
hjemmelsovergang ikke er gjennomført.
Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto
inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev så
kan utbetaling av oppgjør skje på bakgrunn av §47
garanti.
Boligen skal leveres i byggrengjort 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 utearealer skjer
samtidig med at den enkelte bolig overtas. Det vil
gjennomføres 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 gjelder
også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.
HEFTELSER/SERVITUTTER:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile
uvedkommende panteheftelser.
Da eiendommen er under utbygging, så gjøres
kjøper kjent med at det kan påløpe ytterligere
heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få
prioritet etter.
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.

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 utgjør, 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, gjelder yngre bestemmelser foran
eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser
utarbeidet særskilt for handelen, foran
standardiserte bestemmelser.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser,
frihånds- og 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.
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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 gjeldende
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 gjennomføring 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 gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve
to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av
fritidsbolig.
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 gjeldende regelverk på det
tidspunkt garantien utstedes.
Pt.t skal garantien gjelde i byggeperioden og frem
til 5 år etter overtakelsen jfr. § 12. Garantien gjelder
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/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 når det har gått en del tid etter
overtagelse og/eller der entreprenøren/selger ikke
imøtekommer reklamasjonen.
Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke bare
mot entreprenøren/selger, men også garantisten,
så er det viktig å merke seg at garantistens ansvar
foreldes etter de samme regler som gjelder 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,
gjelder 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 3420-1:2008
Det gjøres 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 gjelder 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 gjennomføre
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 klargjøre 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.

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, fastsettes selgerens
krav på 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 oppgjøret er innbetalt til rett
tid, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av hele
kontraktsummen til fullt oppgjør 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.

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.

Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten
(signerer kontrakt, fremskaffer irreversibelt
finansieringsbekreftelse, ikke innbetaler forskudd
hvor det er avtalt eller ikke innbetaler oppgjør
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.

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.

Selger forbeholder seg retten til å heve
kjøpekontrakten også etter overtakelse og/eller
hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven § 57
annet ledd annet punktum.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de
tidsmessige konsekvensene av de endringene eller
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FORSINKET LEVERING:
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten
kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder

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. gjøres 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:
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.
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 gjort 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/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.
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 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.
VEDLEGG TIL KONTRAKT:
Stipulert budsjett, forslag til vedtekter 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 av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven)
er megler pliktig å gjennomføre 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
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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 gjennomføres kan
ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av
handelen, herunder ikke foreta oppgjør.
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 gjør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot
meglerforetaket som følge av at meglerforetaket
overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.
Meglers vederlag (eks mva) som belastes selger:
Provisjon: 1,6% av salgssum, oppgjørsgebyr kr
3.200,-.
BUDGIVING:
Ordinære budfrister gjelder 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 oppgjør 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.

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP, SKYÅSVEGEN 52
HUS NR.
Kjøpesum iht. prisliste kr.

+ omkostninger iht. prisliste

Eventuelle forbehold: 
FINANSIERINGSPLAN:
Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.
Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

bekreftet av
Ja

Dato / kl.

Nei

Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 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:

Har ikke

Har ikke

Adresse

Adresse

Poststadr.

Poststadr.

Dato / sted

Dato / sted

Underskrift

Underskrift

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

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

S52.NO

SVEGEN 52
Julie Nilsen
Tlf. 466 26 712
julie.nilsen@em1.no

Jørgen Rostad
Tlf. 928 06 483
jorgen.rostad@em1.no

