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Fasade fra nord-siden av huset.
Illustrasjon, endringer vil forekomme.
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Fasade fra vest-siden av huset. Terrasse med ettermiddags.- og kveldssol.
Illustrasjon, endringer vil forekomme.
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Stue med utgang til balkong med ettermiddag- og kveldssol.
Illustrasjon, endringer vil forekomme.
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Kjøkken med utgang til balkong med morgensol.
Illustrasjon, endringer vil forekomme.
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Standard kjøkkenfronter i hoveddel.
Illustrasjonsbilde fra Sigdal.
Illustrasjonsbilder og tekst fra Sigdal.

FA KTA
KJØKKEN HOVEDDEL
Modell // Uno
Laminatbenkeplate // 599 Delano Eik, 30 mm
Farge fronter // Hvitmalt 1002-Y
Håndtak // Edge Antrasitt, 40 mm
Kjøkkenhette // Røros Nobia hvit

KJØKKEN UTLEIEDEL
Modell // Vidde
Laminatbenkeplate // 551 Mørk Grå Kvarts
Farge fronter // Premium White

< Standard kjøkkenfronter i utleiedel.
Illustrasjonsbilde fra Sigdal.
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Sigdal har produsert kjøkken i mer enn 60 år. Det
gode håndverket, teknologien og designen har vært
bærebjelken for et av Norges mest velrenommerte
kjøkkenmerker. Kjøkkenets funksjon utvikler seg
kontinuerlig og er i dag mye mer enn kun en plass
for å lage mat.
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Sigdal kjøkken
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Håndtak // Knott Toby Stål

Nå må det gi rom for arbeid og småbarnsaktiviteter,
omsorg og livskvalitet. Et godt kjøkken med
skreddersydde løsninger har blitt en verdifull del
av folks hverdagsliv, og skal kjennes både trygt og
fornuftig.

9 | Freidigstien 1

da

rd håndtak , 1.

et

g.

St

an

a k , s o k ke l
ndt
og

da

ed el

Stan

le i

Badet rommet spiller en stor rolle for
trivsel og velvære. Et gjennomtenkt bad
skal gi deg energi om morgenen og
avspenning i kropp og sjel om kvelden.
Sigdal har som mål å tilby deg de beste
ingrediensene til et badeværelse der du
kan finne ro til å nyte natten og hente nye
krefter til å mestre dagen.
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God morgen
og god natt

rd

Sigdal bad

FAKTA BAD
Modell, innredning // Lilje
Farge fronter // Hvitt
Håndtak // Edge Antrasitt, 40 mm eller
Knott Toby krom
Flis vegg og gulv // Luna Cool Grey
Flis dusjsone // Luna Coolgrey Mosaico

Illustrasjonsbilder og tekst fra Sigdal.

Standard badefronter
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Illustrasjonsbilde fra Sigdal.
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Downlights
Som standard: 25 downlights

Bestem farge på veggene selv
Du kan velge tre ulike fargen uten tillegg i pris

Store vindusflater
2 balkonger
Utgang fra 2. etg. Vest- og østvendt

Nordpeis Lisboa
Inkludert glassplate på gulv

Hvitlasert 1-stavs eikeparkert
Alle tørr rom leveres med Boen Eik Hvit POP
Illustrasjon, endringer vil forekomme.
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Plantegninger
BRA 200 kvm
P-rom 188 kvm
Sokkel
BRA 62 kvm
1. etg
BRA 73.5 kvm
2. etg
BRA 65.4 kvm
Utvendig bod
BRA 5 kvm

Sokkel
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1. etasje

2. etasje
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Trygt oppvekstmiljø
Boligen ligger i et området med mange barnehager, lekeplasser og flotte uteområder både sommer
og vinter. Området sogner til Byåsen barneskole og ungdomsskoleårene tilbringes på Ugla skole.
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Flott turterreng
– sommer som vinter

Om du ønsker å dra på tur eller trening er Freidigstien
et flott utgangspunkt for begge deler. Her finner veriert
turterreng med både flotte turstier og kilometer på
kilometer med skiløyper. Kyvatnnet ligger bare noen
hundre meter fra inngangsdøren, her kan vi anbefale en
svømmetur på varme sommerdager.
I tillegg har området flere store idrettsanlegg og klubber
som byr på en rekke muligheter innen både fotball,
håndball, hopp, langrenn, orientering, allidrett, friidrett,
ishockey, golf og volleyball. Dersom det er treningssenter
som frister ligger både 3T og EasyFit sinde senter like i
nærheten.
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Byåsen butikksenter



Dagligvarebutikk
Dagligvarebutikk

Turstier / skiløyper
Naturbarnehage

Kyvatnet

Fly: Trondheim Værnes ....................................................................
Trikk: Selsbakk stasjon ...................................................................
Buss: Skavlans veg ....................................................................................



Astorbanen
Havstein kirke

Dagligvarebutikk

Myra nærmiljøanlegg

UGLA


38.3 km
0.6 km
0.6 km

HAVSTEIN
Golf

Sykkelpark

TRANSPORT

Barnehage

SKOLER OG BARNEHAGER

Byåsen skole ...........................................................................................................
Ugla skole .....................................................................................................................
Myra barnehage ................................................................................................
Kongletoppen familiebarnehage ....................................
Bymarka naturbarnehager Kyvannet ......................

1.5 km
1.4 km
1.0 km
1.0 km
1.2 km

VARER / TJENESTER

Byåsen Butikksenter ................................................................................
Migosenteret ...........................................................................................................
Spar Kyvannet ......................................................................................................
Kiwi Dalgård ............................................................................................................
Bunnpris Havstad .........................................................................................
Apotek 1 Sverresborg .............................................................................
Byåsen Vinmonopol .................................................................................
7-Eleven Munkvoll ........................................................................................
Uno-X Munkvoll .................................................................................................

2.3 km
2.7 km
1.0 km
1.3 km
1.4 km
2.0 km
2.0 km
1.2 km
1.2 km



SPORT

Myra Kyvatnet idrettsplass ...........................................................
Byåsen skolebane ........................................................................................
3T Byåsen .....................................................................................................................
EasyFit Byåsen ....................................................................................................

1.0 km
1.6 km
2.0 km
2.7 km

Lianvatnet
Munkvollhallen
Ugla ungdomsskole
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BYÅSEN

Byåsen barneskole
Restaurant
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Situasjonsplan

N
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Romskjema Hoveddel
Rom

Gulv

Vegg

Himling

Elektro

Entré

Flis: Luna Cool Grey, Semipolert 60 x 60

Malt gips

Malt gips

Downlights 4 stk
Varmekabel

Stue, 1. etg

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Stue, 2. etg

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Kjøkken

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Opplegg kjøkken

Soverom 1

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Takpunkt Calando
LED hvit
TV punkt

Soverom 2

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Takpunkt Calando
LED hvit

Soverom 3

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Takpunkt Calando
LED hvit

Bod

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Takpunkt Calando
LED hvit

Bad, 1 etg.

Flis: Luna Cool Grey,
Semipolert 60 x 60
Luna Coolgrey Mosaico
5 x 5 i dusj

Flis: Luna Cool
Grey, Semipolert 60 x 60

Malt gips

Downlights 4 stk +
lys i speil
Varmekabel

Annet

Trapp type Fauna med
hvitpigmentert furu trinn,
hvitmalt vange - TETT, fra
Hagen

Downlights 5 stk
Opplegg for tv
Downlights 8 stk
Opplegg for tv
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Sanitær

Rom

Soverom 4 / stue

Gulv

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Vegg

Malt gips

Himling

Malt gips

Elektro

Malt gips

Flis: Luna Cool
Grey, Semipolert 60 x 60

Malt gips

Downlighst 4 stk +
lys i speil
Varmekabel Ventilasjon
Støvsuger

Malt gips

Malt gips

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Bad / vaskerom,
sokkel

Flis: Luna Cool Grey,
Semipolert 60 x 60
Luna Coolgrey Mosaico
5 x 5 i dusj

Bod under trapp

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Trapp type Fauna med
hvitpigmentert furu trinn,
hvitmalt vange - TETT,
fra Hagen

Peisovn Nordpeis: Lisboa
Oppvaskmaskin
Vann/avløp

Vegghengt WC
Dusjnise med glass dør

Innredning fra Sigdal

Annet

Takpunkt Calando
LED hvit
Opplegg for TV

Takpunkt /veggpunkt

Gang / trapp

Sanitær

Dusjhjørnet
Vask
Vegghengt WC
Opplegg for vaskemaskin

Takpunkt
sikringskap

Innredning fra Sigdal
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Romskjema Utleiedel
Rom

Gulv

Vegg

Himling

Elektro

Soverom

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Tak punkt - Calando
LED Hvit

Stue

Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Malt gips

Tak punkt, opplegg
for tv

Entré

Flis: Luna Cool Grey, Semipolert 60 x 60
Malt gips

Malt gips

Tak punkt Calando LED
Hvit

Bad

Flis: Luna Cool Grey,
Semipolert 60 x 60
Luna Coolgrey Mosaico
5 x 5 i dusj

Flis: Luna Cool
Grey, Semipolert 60 x 60

Kjøkken
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Boen Eik Hvit POP 1-stav

Malt gips

Sanitær

Annet

Ytterdør Nordan Linjalen

Malt gips

Varmekabel
Tak punkt, Calando
LED Hvit + lys i speil

Malt gips

Takpunkt
Lys under overskap

Opplegg for vaskemaskin
Vegghengt WC
90x90 dusjhjørnet, innfellbar
Opplegg for
oppvaskmaskin
Vann/avløp

Innredning fra Sigdal

Innredning fra Sigdal
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Leveransebeskrivelse
GENERELT
Boligen leveres nøkkelferdig og klar til innflytting.
UTVENDIG
Boligen kles med liggende trepanel. 19x148 d-fals med
midtspor, grunnet + mellomstrøk i farge 9075 (beis).
Utvendig overfalter i som fremstår som betong, leveres
som pusset betong vegg, umalt. Utvendig beslag leveres
i farge antrasitt grå, RAL 7016. Takflater er beregnet med
asfalt tekking. Øvrige beslag på parapet etc. leveres i
farge 7016.
CARPORT
Beregnet med støpt plate og tett vegg mot veg. kles med
liggende trepanel. 19x148 d-fals med midtspor, grunnet
+ mellomstrøk i farge 9075. Pulttak konstruksjon med
asfalt tekking.
UTVENDIG BOD
Beregnet med støpt plate. Uisolerte vegger. Kles med
liggende trepanel. 19x148 d-fals med midtspor, grunnet
+ mellomstrøk i farge 9075. Pulttak konstruksjon med
asfalt tekking.
TERRASSEDEKKE
28x120 impregnerte terrassebord leveres på alle
terrasser. Markterrasse fra soverom 3 er medtatt som vist
på tegning. Glassrekkverk leveres iht. tegninger. Type,
ICOPAL med stolpe og håndrekke. Utvendige trapper
bygges i betong.
VINDUER OG BALKONGDØRER
Leveres med glass iht. energi beregning. Vinduene er av
tre og leveres i farge antrasitt grå, RAL 7016, utvendig og
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innvendig med beslag i samme farge.
YTTERDØR OG UTVENDIG BODDØR
Ytterdører av type Nordan Linjalen i farge RAL 7016.
Boddør av type Nordan løven i farge RAL7016.
INNVENDIG
Alle innvendig vegger og himlinger i boligen, med
unntak av våtrom, består av slette, sparklede og malte
gipsplater. Det er beregnet fargen - Klassisk hvit
S0500-N. Kjøper kan velge inntil 3 farger uten pristillegg.
TRAPP
Leveres fra Hagen, modell Fauna. Denne er beregnet
som tett trapp, med trinn i hvitlassert furu med hvitmalt
vanger og spilerekkverk.
GULV
I alle tørre rom leveres det hvitlasert 1-stavs eikeparkert
av typen Boen Eik Hvit POP 1 stav 13x171x2200mm
(NOBBNR 50640380)
LISTVERK
Det leveres listefri utførelse i overgang mellom tak og
vegg og rundt vinduer. Som standard listverk rundt
dører og langs gulv leveres hvitmalte (Klassisk hvit
S0500-N) furulister 15x58 glatt, med synlige spikerfester.
Det gjøres oppmerksom på følgende; listefrie løsninger
i overganger mellom ulike flater, som for eksempel
mellom vegg og tak eller rundt åpninger, kan medføre
synlige riss eller sprekker. Det henvises til Norsk
Standard NS 3420-t:2015.
INNVENDIG DØRER

Hvite (Klassisk hvit S0500-N) glatte kompaktdører,
modell Stable fra Sweedor. Karm leveres som +karm
med dempelist. Alle dører leveres med flat terskel
grunnet ventilasjon. Utførelse terskel: hvitpigmentert eik.

som mulig som skjult røranlegg. Boligen er utstyrt med
ringeapparat og brannvarslere.
Det legges kabel fram til to selvvalgte punkt for tv. Kjøper
må selv sørge for bestilling av disse tjenestene.

stk 6 kg brannslokker.

ILDSTED
Det er beregnet montering av helisolert stålpipe i stue
(2.etasje). Pipe leveres med friskluftstilkobling i pipe. Det
leveres ildsted av type; Nordpeis Lisboa med tilhørende
glassplate på gulv.

LYSPAKKE
• 25 stk downlights
• SG Calando LED hvit, leveres på alle soverom,
innvendig og utvendig bod, samt carport.
• 2 stk utvendig downlights
• 5 stk utelys SG Trio

ENDRINGSMØTER OG MULIGHETER
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom
prosjektets fastsatte endringsrutiner. Ved oppstart
vil kjøper bli innkalt til et endringsmøte og det blir
gitt en tidsfrist for endringer. Det vil ikke bli godkjent
byggetekniske- eller fasademessige endringer. Det
tillates normalt ingen endringer av bærevegger/bærende
konstruksjon eller plassering av sluk og oppstikk.

KJØKKEN INNREDNING
Kjøkken hoveddel: Kvalitetskjøkken fra Sigdal. Kjøkkenet
leveres med integrerte hvitevarer fra simens. Denne
pakken inneholder induksjon-platetopp, integrert
ovn, integrert oppvaskmaskin, kombi kjøl/fryseskap
og ventilatortype Luna fra Røroshetta med integrert
trykkvakt. For mer info, se egen beskrivelse.
Kjøkken sokkel: Kjøkkenet leveres med integrerte
hvitevarer fra electrolux. Denne pakken inneholder
induksjon-platetopp, integrert ovn og integrert
oppvaskmaskin. For mer info, se egen beskrivelse.
RØRLEGGERARB. / BADEROMSINNREDNING
Installasjoner utført av godkjent installatør. Det er lagt
rør i rør system. Innredning på baderom leveres av
Sigdal. Vegghengt wc, og speil med LED lys. For mer info,
se egen beskrivelse.
ELEKTRIKERARBEIDER
Det leveres 2 stk sikringskap, 1 for hoveddel og 1 for
potensiell utleiedel. Installasjonen er utført av godkjent
installatør. Den elektriske installasjonen utføres så langt

OPPVARMING
I tillegg til vedovn leveres det varmekabler
på følgende rom:
• Entre sokkel
• Bad sokkel
• Bad sokkel hoveddel
• Bad 1. etasje
• Entre 1. etasje
Eventuell tileggsvarme som panelovner etc. Besørges av
kjøper etter eget ønske og behov.

RENGJØRING OG OVERLEVERING
Boligen leveres ferdig støvsuget.

VENTILASJON
Balansert ventilasjon med til luft/avtrekk. Separat
avtrekksvifte på kjøkken 2. etasje, kjøres gjennom
yttervegg. Det leveres separat balansert ventilasjon i
sokkel.
SENTRALSTØVSUGER
Det monteres komplett røranlegg med sentralstøvsuger i
hoveddel, 1 uttak pr etasje.
BRANNVERN
Det leveres brannvarslere i henhold til forskriftene og 1
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Perspektivtegning: 53179/1/1 Kjøkken - KUNDEPRIS
Prosjekt: TVS Byggservice AS

MERK: Tegningen er bare retningsgivende.
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Skrevet ut: 08.11.2018

Vår ref: Haugen, Hilde

Side:1 (1)

Perspektivtegning: 53179/2/1 Kjøkken Utleie - KUNDEPRIS
Prosjekt: TVS Byggservice AS

MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Skrevet ut: 08.11.2018

Vår ref: Haugen, Hilde

Side:1 (1)
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Perspektivtegning: 53179/3/1 Bad Hovedplan 1.Etg. - KUNDEPRIS
Prosjekt: TVS Byggservice AS

50
100 50

50
50

1000
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Perspektivtegning: 53179/4/1 Bad plan Sokkel - KUNDEPRIS
Prosjekt: TVS Byggservice AS

600

Skrevet ut: 09.11.2018
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10 366
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400

Perspektivtegning: 53179/5/1 Bad Plan Sokkel Utleie - KUNDEPRIS
Prosjekt: TVS Byggservice AS

50
50
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600
800

Skrevet ut: 09.11.2018
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700
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358

100

Skrevet ut: 09.11.2018

SMS Interiør AS

Skala: Tilpasset ramme

Skala: Tilpasset ramme

Skala: Tilpasset ramme

Sigdal Kjøkken

Sigdal Kjøkken

Sigdal Kjøkken

Bad 2018

Bad 2018

Bad 2018

Lilje

Lilje

Lilje

Studio Sigdal Trondheim, Østre Rosten 20, 7075 TILLER
Telefon: 72893800 Mobil: Fax:
Organisasjonsnr.: NO 948 793 806 MVA
E-Mail: post@studiosigdal-trondheim.no
Hjemmeside: www.sigdal.com

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Vår ref: Haugen, Hilde
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SMS Interiør AS

Kunde:
TVS Byggservice AS
FREIDIGSTIEN 1,
7022 TRONDHEIM
Tlf 94803726 Tlf.priv.
Mobil Fax
E-Mail sander@tvsgruppen.no

Studio Sigdal Trondheim, Østre Rosten 20, 7075 TILLER
Telefon: 72893800 Mobil: Fax:
Organisasjonsnr.: NO 948 793 806 MVA
E-Mail: post@studiosigdal-trondheim.no
Hjemmeside: www.sigdal.com

Side:1 (1)

SMS Interiør AS

Kunde:
TVS Byggservice AS
FREIDIGSTIEN 1,
7022 TRONDHEIM
Tlf 94803726 Tlf.priv.
Mobil Fax
E-Mail sander@tvsgruppen.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Vår ref: Haugen, Hilde

Studio Sigdal Trondheim, Østre Rosten 20, 7075 TILLER
Telefon: 72893800 Mobil: Fax:
Organisasjonsnr.: NO 948 793 806 MVA
E-Mail: post@studiosigdal-trondheim.no
Hjemmeside: www.sigdal.com

Side:1 (1)

Kunde:
TVS Byggservice AS
FREIDIGSTIEN 1,
7022 TRONDHEIM
Tlf 94803726 Tlf.priv.
Mobil Fax
E-Mail sander@tvsgruppen.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Vår ref: Haugen, Hilde

Side:1 (1)

33 | Freidigstien 1

Kjøpesbetingelser
MEGLERFORETAK:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054 Torgarden, 7434 TRONDHEIM
OPPDRAGSNR.: 49180710
ADRESSE OG MATRIKKELNUMMER:
Eiendommen har pt. ikke registrert adresse.
Eiendommen har gnr. 97 og bnr. 1059 i Trondheim
kommune.
TOMT:
393,4 kvm eietomt.
REGULERING:
Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser for
Freidigstien 1, 3, 5 og 5B, vedtatt 25.10.2001.
Det er godkjent rammesøknad for prosjektet den
22.10.2018, og det er innvilget dispensasjon fra følgende:
• vedrørende plassering av tiltak
• fra bestemmelser om takvinkel
• fra bestemmelser om byggegrense fra vei
(gjelder carport og frittstående bod)
Megler har blitt gjort oppmerksom på det planlegges
utbygging av bolig på eiendommene gnr. 97 bnr. 995 og
996 som ligger i nærheten av prosjektet.
Pr. i dag er det ut fra tilgjengelig informasjon søkt og
godkjent halvparten av en tomannsbolig med 2 etasjer
og sokkelleilighet for utleie på gnr. 97 bnr. 995. Det er gitt
rammetillatelse den 05.07.2016
På gnr. 94 bnr. 1059 er det pt. ikke søkt om oppføring
av boliger, men vi er kjent med at det vil kun oppføres
tilsvarende bolig som på gnr. 97 bnr. 995. Dette til
informasjon.
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Kopi av reguleringsplan og rammetillatelse 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:
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når eiendommen
er ferdigstilt.
Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning
så kan det likevel utstedes midlertidig brukstillatelse
når kommunen finner det ubetenkelig, slik at kjøper
kan overta og bebo boligen. Manglene skal da rettes
av selger innen en frist som settes av kommunen.
Kommunen kan kreve at selger stiller sikkerhet for at
gjenstående arbeider blir rettet. Dersom gjenstående
arbeider ikke blir utført innen fristen, kan 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.
VISNING
Se annonse på eiendomsmegler1.no, finn.no eller ta
kontakt med oppdragsansvarlig.
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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 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 gjennom
en samtale med en av SpareBank 1 sine mange
finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette.
OMKOSTNINGER:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i
tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
• Dokumentavgift,
2,5 % av tomteverdi 2.400.000,kr
60.000,• Tinglysingsgebyr skjøte p.t.
kr 
525,• Tinglysingsgebyr pantedokument p.t. kr 
525,-

Tilknytting og abonnement kabel-tv/internett/telefoni
bekostes av kjøper.
En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger
må dekkes av kjøper.

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.

Tinglysingsdommeren avgjør om
dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom
grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning
være selgers ansvar og risiko.

SELGERS FORBEHOLD:
Selger tar forbehold om følgende:
• At, en for selger, tilfredsstillende offentlig
godkjenning i form av igangsettingstillatelse
innvilges for prosjektet.
• At, en for selger, tilfredsstillende
byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.
• At boligen selges.

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.
CARPORT/PARKERING:
Carport på egen tomt.
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 KJØPSFORHOLD
SELGER:
TVS Eiendom AS, org.nr: 917 293 457.
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

Selgers forbehold skal senest være avklart
innen 01.03.2020.
Forbehold anses avklart først når Selger har
erklært dette uttrykkelig overfor kjøper. Selv om
omstendighetene i forbeholdene inntatt over er
inntruffet, kan Selger avvente erklæring om frafall av
forbeholdene til fristen for avklaring av forbeholdene er
kommet.
Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette
forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er
innfridd.
Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper
er innforstått med at det i et slikt tilfelle er selger som
bærer all risiko for å få prosjektet realisert.
Parter er ubundet av kontrakten dersom forbehold ikke
oppfylles innen ovennevnte frist. Partene har ved et slikt
bortfall av kontrakten intet å kreve av hverandre.
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.
OVERTAKELSE:
Beregnet ferdigstillelse er 12 - 14 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 15 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 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 tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å
overta selv om 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.
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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 utearealer skjer samtidig med at
boligen overtas. Det vil gjennomføres en befaring av
utomhusarealer med kjøper for å avdekke evt. feil og
mangler samt manglende ferdigstillelse.
Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal
kan ikke nektes av kjøper selv om 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 skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile
uvedkommende panteheftelser, med unntak av følgende
panteheftelse som følger med ved salget:
2012/244322-1/200 26.03.2012 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 125 000
Panthaver: TRONDHEIM KOMMUNE
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:
2012/244186-1/200 26.03.2012 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: TRONDHEIM KOMMUNEORG.NR: 942 110 464
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Refusjonsplikt
2012/244186-2/200 26.03.2012 BEST. OM VANN/
KLOAKKLEDN.
Rettighetshaver: TRONDHEIM KOMMUNE ORG.NR: 942
110 464
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
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.
Heftelser som ikke skal gjelde 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.
Kommunen har tinglyst pant (pålydende kr. 125.000,-)
pålydende for ev. fremtidig refusjonsplikt. Dette er ingen
gjeld til kommune per d.d., men en fremtidig sikkerhet
for kostnader som kan bli belastet eiendommen, såfremt
kommune beslutter å oppgradere veg, vann, avløp, ev.
annen infrastruktur. Beløpet er ikke et minimums-/eller
maksimumsbeløp, og avspeiler kun den pantesikkerhet
kommunen har i eiendommen. Pantet kan ikke
innfris/slettes p.t., og kjøper overtar heftelsen som sitt
ansvar. Kommunen krever pantesikkerhet innenfor
eiendommens verdi for sitt pant. Kjøper er forpliktet til å
informere sin finansieringskilde om dette.
Naboeiendommen, gnr. 97 bnr. 637, har oppført deler av
sin garasje på denne eiendommen.
Denne rettigheten vil bli forsøkt tinglyst, og vil følge
eiendommen som en heftelse.
Dersom rettigheten ikke blir godkjent tinglyst, blir
alternativet å grensejustere eller fradele forutsatt at
dette ikke får konsekvenser for byggesaken.
Rettigheten om den oppførte garasjen følger uansett

eiendommen. Se vedlagte kartutsnitt vedrørende den
oppførte garasjen i forhold til eiendomsgrensene. Konf.
megler ved spørsmål.

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, 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 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.
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.
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
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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 klargjøre for kjøperen de
tidsmessige konsekvensene av de endringene eller
tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om selgeren vil
påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved
inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene.
AVBESTILLING:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt
igangsettingstillatelse betaler forbrukeren
avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova §
54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total
kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at
igangsettingstillatelse er gitt, 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.
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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.
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.
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 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.

til å foreta innhenting av bekreftet kopi av
legitimasjonsdokument av begge parter i handelen,
herunder plikt til å foreta kontroll av reelle
rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne
av andre enn seg selv. Der kjøper opptrer i henhold
til fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon også
fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll
av kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet kopi av
legitimasjonsdokument, skjer senest på kontraktsmøtet.

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.

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.

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.

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.

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.

Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke
meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen,
herunder ikke foreta oppgjør.

VEDLEGG TIL KONTRAKT:
Tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger er
vedlegg til kontrakt men kan fås ved henvendelse til
megler.
Avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova 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

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% av salgssum, oppgjørsgebyr kr 3200,-.
BUDGIVING:
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er
profesjonell.
For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 rett til
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Bindende bekreftelse på kjøp for Freidigstien 1
Kjøpesum iht. prisliste kr.

+ omkostninger iht. prisliste

Hvordan oppdaget du først prosjektet?

Eventuelle forbehold: 
FINANSIERINGSPLAN:
Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.

bekreftet av		

Ønsker å kjøpe p-plass iht. prisliste

Ja

Nei

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

Ja

Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

Reklame i Posten

Facebook

Avis

Nettaviser el.

Megler

Finn.no

Bekjent

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

Dato / kl.

Nei			

Byggeplasskilt

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
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Har ikke

Adresse

Adresse

Poststadr.

Poststadr.

Dato / sted

Dato / sted

Underskrift

Underskrift

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

FREIDIGSTIEN.NO

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

