Fremtidens boliger ligger i Orkanger sentrum.
Velkommen til regionens mest miljøvennlige boligprosjekt.

solfangorkanger.no

Se for deg at hjemmet ditt klarte seg selv. At boligen kan hente mye av
sin egen energi fra solen – og automatisk lagrer og selger overskuddet.
Sammen med Orkland Energi har vi fått til dette.
Vi kaller det Solfang.
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Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Trivelig bomiljø i hjertet av Orkanger
Vi er stolte av å få hjelpe bransjen i en grønnere retning.
Men like stolte er vi av å kunne tilby boliger hvor du og
dine vil trives – og finne et hjem.

Dette er smarte hus også i klassisk forstand. Skreddersydde oppbevaringsløsninger, integrerte skap og en
plassutnyttelse som er til å smile av.

Solfang består av 9 rekkehusenheter fordelt på tre hus,
plassert midt i hjertet av Orkanger. Vi har lagt vekt på å
skape et bomiljø hvor du er en del av en helhet. Materialbruk og farger henger sammen med området rundt: Når
du går langs det grønne parkdraget, føler du allerede at
du er hjemme – lenge før du kommer til døren.

Så langt det er mulig, har vi brukt materialer som er
slitesterke, holdbare – og tilnærmet vedlikeholdsfrie.
Noe annet ville vært rart for fremtidens bolig.

Det sies at beliggenheten er alt. Men vi lar ikke det stoppe
oss fra å lage en smart og bærekraftig bolig.
Solfang tar sollys på alvor. Boligene fanger ikke bare
energi gjennom panelene på taket. Åpne løsninger lar
lyset strømme fritt gjennom boligen. Sammen med mye
bruk av glass gir dette en unik følelse av å bade i sollys.

Rekkehusene har 3 soverom og loftstue med utgang til
balkong i 2. etasje. I 1. etasje har du stue, kjøkken og
uavhengig oppholdssone. I tillegg har du en trivelig
uteplass, carport og utebod.
Uansett hvem du er, og hvor du er i livet, vil du finne deg
til rette på Solfang.

«Vi har lagt vekt på at beboerne skal føle at de er en del av en helhet.»
– Stein Audun Jenssen, Skibnes arkitekter
Skibnes arkitekter har jobbet med området rundt Solfang i 4 år. For dem har
det vært avgjørende å ikke bare skape gode boliger, men et godt bomiljø.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

En solskinnshistorie
Vi må bruke mindre fossil energi enn vi gjør i dag. Bor du i Solfang, produserer
du deler av din egen energi – helt fornybart. Det er en fordel både for miljøet og
for deg.
I Solfang vil vi tilby batterilagring som et mulig tilvalg. Ved å installere batterilagring, kan strømmen du produserer på dagtid, også utnyttes på kveldstid.
I løpet av et år vil du få mange dager hvor du ikke kjøper strøm, ikke betaler
nettleie – og slipper skatt og avgift. Og siden batteriet er koblet opp mot et
smartsystem, får du hjelp med å unngå «energi-rushtiden»: Løsningen passer på
å kjøpe inn strøm når den er billig, og det vil spare deg for ytterligere penger.
Og på toppen av det: Skulle du produsere mer energi enn du har behov for, kan
du selge den tilbake til Orkland Energi.
Det er det vi kaller en solskinnshistorie.

Alltid full kontroll
Det er forskjell på avansert og vanskelig. Selv om Solfang-boligene er usedvanlig
intelligente, er alle funksjoner enkle å ta i bruk.
Med smarthussystemet xComfort kan du enkelt styre både belysning og varme.
Gjennom en brukervennlig app får du full oversikt over effektforbruket ditt, status
på lading fra sollys – og du kan gjøre enkle grep for å spare energi.
Er du på ferie og vil hjem til oppvarmet bolig? Åpne appen og juster temperaturen
med et tastetrykk. Kort sagt: Du er alltid herre over egen bolig.
Du har full oversikt – og full kontroll.

Hva med et grønt boliglån?
Og når vi snakker om sola: Fordi du velger miljøvennlig, får du som Solfangkjøper et grønt boliglån fra Orkla Sparebank. Det vil deg en renterabatt.
Som om du ikke hadde nok gode, grønne grunner fra før.

EN
PLANLØSNING
FOR ALLE

«Velger du miljøvennlige løsninger, får du bedre betingelser.»
– Jonas Solbu, Orkla Sparebank
Orkla Sparebank slår et slag både for lokalmiljøet og miljøet, og tilbyr
0,25 prosentpoeng avslag på boliglånet for dem som flytter til Solfang.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Så langt det er mulig, er det benyttet materialer som er slitesterke, holdbare – og tilnærmet vedlikeholdsfrie.

«Arealutnyttelse, smart oppbevaring, materialbruk og gode oppholdsarealer.
Det har vært nøkkelord fra første sekund.»
– Ragnhild Mardal, Studio Inspire
Interiørarkitektene i Studio Inspire har ikke bare sørget for god arealutnyttelse,
men også rom du virkelig vil trives i. Skreddersydde oppbevaringsløsninger og smarte
integrasjoner gir deg leiligheter som har alt du trenger – med plass til enda litt til.

«Solfang er fremtidens boliger – med kortreist energi.»
– Arne Ivar Sundseth, HVACS
HVACS AS har ikke bare levert solcellepanelene som
pryder takene på Solfang, de tilbyr også løsningen med
smart batterilagring – slik at du sparer penger.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

De store vindusflatene i front vil gi et luftig inntrykk, og gi rikelig med dagslys til stue/kjøkken og gangareal.

«Bor du i Solfang, kan du produsere din helt egen, fornybare energi.
Det er en kjempefordel både for deg og for verdenssamfunnet.»
– Johan Skjølberg, Orkland Energi
Orkland Energi er klare på at vi må bruke mindre fossil energi, og tilbyr
derfor plusskundeavtale til kjøpere. Dette innebærer at du får dobbel
spottpris for strømmen du selger tilbake. Det tilsvarer cirka den prisen
du må kjøpe strømmen for: spottpris + nettleie, skatter og avgifter.

«Med dette systemet får du full oversikt over effektforbruket
i boligen din, i tillegg til mulighet for å styre både temperatur
og lys.»
– Ken Kristiansen, Proff EL&IT
Proff EL&IT leverer løsningen som gjør det enkelt for deg å styre
boligen din. Med smarthussystemet xComfort har du alltid full
kontroll.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

På dette prosjektet er kjøkkenet bindeleddet mellom rommene i huset med tett tilknytning til spiseplass og stue.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Det er jobbet for å få boliger med godt gjennomlys og gode soner, i begge etasjer og på utearealene tilhørende boligen.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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Leveransebeskrivelse

standsdyktig mot fingeravtrykk. Benkeplate leveres i lys eik
høytrykkslaminat med ASB kant. Forkant på skrog leveres i
samme farge som front. Ventilator under overskap leveres
med integrert komfyrvakt. Røros Metall eller tilsvarende. 2
hyller i lik utførelse som benkeplate leveres over vask. 22 mm

GENERELT
Prosjektet oppføres iht. gjeldende teknisk forskrift, TEK 17, og til
passivhusnivå iht. NS3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger.
UTVENDIG
Prosjektet leveres med utvendig kledning av jernvitrolbehandlet
malmfuru. Fasaden blir naturlig grå over tid, krever lite vedlikehold og har lang levetid. Man vil oppleve noe fargevariasjon ut
ifra hvilke påkjenninger kledningen blir utsatt for, som regn,
sol etc.
I terrassegulv, plantekasse, spilevegg, pergola og carport benyttes
impregnert trevirke av type Møreroyal eller tilsvarende. Farger
iht arkitekt.
Carporter leveres med transparent tak.
Plantekasser leveres klart til beplantning.
INNREDNING
Det leveres innredninger fra anerkjent leverandør.
Kjøkkeninnredning leveres i takhøy utførelse med integrerte
hvitevarer fra Electrolux med lav energiklasse og underlimt
sort vask. Kjøkkenfront leveres i sort matt utførelse mot-

tykkelse med dobbeltsidig laminat. Inklusive oppheng for
hyllene. Lengde: 1200 mm Det leveres vaskeskap med skuff for
kildesortering.
Vaskeromsinnredning leveres med front i slett matt utførelse,
lik kjøkkeninnredning. Heldekkende benkeplate i laminat med
underskap. Det leveres teknisk høyskap integrert i vaskeromsinnredning hvor ventilasjonsanlegg og varmtvannsbereder
oppstilles. Det leveres nedfelt utslagsvask i benkeplate med
armatur. Plass til opphøyd oppvaskmaskin og tørketrommel
under trapp. Her leveres det lave underskap med skuff og
benkeplate.
Det leveres 160 cm baderomsinnredning med front i lys trestruktur/heldekkende dobbel vask og speil med speilbelysning
Innredning WC leveres i Slim utførelse med front lik kjøkkeninnredning i sort utførelse. Hvit vask. Leveres med rundt speil.
Garderobeskap inngår ikke i leveransen
HIMLING
Normal takhøyde i oppholdsrom vil være 2,4m. Nedsenket
himling i vaskerom/WC for tekniske føringer. Enkelte innkassinger må påregnes.

GULV

ENTREDØR

I alle tørre rom leveres høytrykkslaminat med ekstra lange og

Glatt malt, lik farge på begge sider. Farge og evt. glass iht

brede bord av type Sunset Boulevard fra Berry Allocs grand

arkitekttegning.

avenue kolleksjon.
INNVENDIGE DØRER
I entre leveres gummigulv type artigo polyflor i grå utførelse.

Innvendige dører i mørk grå, glatt utførelse med matt svart

Gulvflis 60x60 på alle bad og vaskerom, i dusjnisje og rundt

vridere og beslag, og flexkarm med dempelist.

sluk benyttes 10x10. nedsenket gulv i dusjnisje. Farger iht.
interiørarkitekt.

TRAPP
Leveres som tett trapp, med hvitlassert eik i trinn og hånd-

Støvbinding av gulv i uteboder

løpere. Glassrekkverk mot trapp i 2. etg.

INNVENDIGE VEGGER

EL-ANLEGG

Gips veggplater, sparklet og malt, listfrie overganger mot tak

Det leveres Xcomfort smarthus styringssystem. El anlegg ut-

og vindu

føres hovedsakelig som skjultanlegg. Ifm. lyd-/brannskillevegger må synlig tilførsel påregnes.

Veggflis 60x60 på bad, farge iht interiørarkitekt.
Det leveres downlights på bad og vaskerom, utendørsbelysning
Våtroms veggplater på vaskerom/WC type Fibo Trespo colour

ved alle utgangsdører. Det er beregnet 19 belysningssoner

collection ekstra matt utførelse. Platen leveres med slett over-

som kan styres individuelt. Lyskilder utover ovenfor nevnte

flate, design M00 i farge 0089 EM Aberdeen.

medfølger ikke.

LISTVERK

SOLCELLEANLEGG

Malt gulvlist og listverk rundt dører med synlig spikring. Listfri

Det leveres solcelleanlegg som består av 18 stk 325W solcel-

overgang mellom vegg/himling og vegg/vindussmyg.

lepaneler fra panasonic pr boenhet, og en inverter plassert i
utebod. Det estimeres at denne installasjonen vil produsere ca

VINDUER

4500 kWh pr år, omtrent halvparten av behovet til boenheten.

Vinduer leveres som aluminiumsbeslåtte trevinduer. Farge iht

Produksjonen fra solcelleanlegget vil variere med været, og

arkitekt. Det leveres utvendige screens på soveromsvinduer i

behovet i boenheten vil variere med bruksmønsteret. Tallene

sørfasade.

ovenfor er basert på beregning i henhold til NS3031 og

historiske værdata.

UTENDØRSARBEID
Utomhusanlegg opparbeides i henhold til utomhusplan.

Det må inngås en egen plusskundeavtale med Orkland Energi

Opparbeidelse av plen, beplanting, gårdsplasser asfalteres.

for å eksportere strøm til nettet.
Endringer kan forekomme etter hvert som prosjektet detaljDet vil bli tilbudt batteriinstallasjon for mellomlagring av
strøm som tilvalg i prosjektet.
SVAKSTRØM
Det legges opp til multimedieuttak for TV og bredbånd på
stue og loftstue. Tjenesteleverandør: GET
VENTILASJON
Balansert ventilasjon. Forvarmet og filtrert luft. Tilluft til soverom
og stuer, avtrekk fra kjøkken og våtrom. Eget kjøkkenavtrekk
med trykkvakt.
OPPVARMING
Oppvarming vil skje ved elektrisk gulvvarme. Varmekabler i
hele 1. etasje og bad i 2. etasje. Forberedt for panelovner på
soverom.
SANITÆR
Det leveres komplett sanitæranlegg i boenhetene. 200L varmtvannsbereder, toaletter med innebygde cisterner og softclose
toalettseter. Utvendig tappekran pr boenhet.
BRANNSIKKERHET
Brannslukkingsapparat og røykvarsler iht. forskriftskrav.

prosjekteres

Trygg, solid og offensiv

TOBB er Midt-Norges største
boligbyggelag. Vi har bygget og forvaltet
boliger for våre medlemmer helt siden
1945. Med vår lange erfaring og solide
kompetanse gir vi deg den tryggheten
du trenger i hverdagen og i hjemmet
ditt gjennom smart forvaltning, nyttige
tjenester og personlig rådgivning.
Vi har i dag omtrent 67 000 medlemmer!
Disse har forkjøpsrett på omtrent
13 000 boliger i Midt-Norge, og på
tilsammen rundt 90 000 boliger i hele
landet gjennom Storby-samarbeidet.
Vi bistår omtrent 880 boligselskap med
både økonomisk, teknisk og juridisk
forvaltning.

•
•
•

•
•
•
•

4K klar dekoder. Opptak inkludert.

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

Oppdragsnr.: 49190220

KJØPSBETINGELSER
for boliger under oppføring i prosjektet SOLFANG av 16.10.2019

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET:
Prosjektet SOLFANG består av 9 stk rekkehus.Feltet ligger på felt Bs6
i områdets reguleringsplan. Rekkehusene får egne bruksnummer og
alt av utomhusarealer som er felles blir etablert som realsameie.
ADRESSE OG MATRIKKELNUMMER:
Adresse er p.t. ikke tildelt boligene.
Eiendommen har pr. i dag gnr. 5 / bnr. 5 i Orkdal kommune.
Eiendommen vil bli fradelt, og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer med eget bruksnummer og endelig adresse.
TOMT:
Eiertomt. Tomteareal oppgitt i prisliste er ca-areal.
Eksakt tomteareal vil foreligge etter fradeling og endelig oppmåling
utført av kommunen.
REGULERING:
Foruten kommuneplanens arealdel 2014 – 2026, så omfattes eiendommen
av områderegulering av Rømme Øvre (A54d). Dato for siste revisjon
av bestemmelser: 24.04.19.
Kommunen opplyser om at planlegging er i gangsatt av reguleringsplan
«Nytt boligfelt Øvre Rømmesbakken», Id 2015013.
Prosjektet skal oppføres på felt Bs6, hvor det tillates bakkeparkering.
Avkjørsel fastsettes i byggesaken.
I G2 tillates det plassert anlegg til renovasjon og ny brannhydrant/-kum.
Det skal utarbeides renovasjonsteknisk plan for nye byggetiltak. Planen
skal godkjennes sammen med byggesøknaden. Det skal fortrinnsvis

brukes nedgravde løsninger.
Kopi av reguleringsplan 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
utstede midlertidig brukstillatelse når kommunen finner det ubetenkelig,
slik at kjøper kan overta og bebo boligen. Manglene skal da rettes av
selger innen en frist som settes av kommunen. Kommunen kan kreve
at selger stiller sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet. Dersom
gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi
selger pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan følges opp med tvangsmulkt eller forelegg.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig
brukstillatelse 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 www.eiendomsmegler1.no, www.finn.no eller ta kontakt
med oppdragsansvarlig.

ØKONOMI
PRIS
Se prisliste.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser
på usolgte enheter.
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.
Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansielle
tjenester.
OMKOSTNINGER:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
-

Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi		
Tinglysningsgebyr skjøte p.t.				
Tinglysningsgebyr pantedokument p.t.		
Stiftelsesgebyr realsameie				
Startkapital realsameie				

kr. se prisliste
kr. 525,kr. 525,kr. 2.000,kr. 5.000,-

En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av
kjøper.
Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres
og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning
være selgers ansvar og risiko.
FORKJØPSRETT/MEDLEMSKAP I TOBB:
Alle kjøpere må være TOBB-medlem.
Forkjøpsrett for TOBB-medlemmer utløper 24.10.2019 kl 19.00.
Dersom kjøper ikke er medlem i TOBB, så må kjøper registrere seg som
medlem snarest, før bindende bekreftelse på kjøp leveres megler.
Innmelding kan gjøres på tobb.no eller ved å ringe TOBB på telefon
73 83 15 00.
Medlemskap i TOBB koster kr 400,-. Årlig medlemskontingent påfølgende
år er fom 1.1.18 på kr 300, og faktureres via felleskostnadene.
Boligbyggelaget TOBB er forretningsfører, og som TOBB-medlem vil
kjøper ha tilgang til TOBBs fordelsprogram med gunstige avtaler på
bl.annet forsikring, strøm og telefoni.
KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI:
Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av skatteetaten og
kommune etter ferdigstillelse.
Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres denne på markedsverdi minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid gjelder for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål
om eiendomsskatt rettes til kommunen.
PARKERING:
Det leveres carport i tilknytning til det enkelte rekkehus, med plass til
utvendig biloppstillingsplass i forkant.
REALSAMEIE FELLES UTOMHUSAREAL
Utomhus og fellesareal vil bli fradelt med eget gnr/bnr. Alle eiendommer innenfor feltet vil eie ideel andel (1/9) i eiendommen for områdets
fellesareal.
Fellesarealer blir organisert som realsameie, som har til formål å drifte- og
vedlikeholde felles grøntarealer. Fellesareal overskjøtes når hele feltet
er ferdigstilt.
Gjennom realsameie er man pliktig til å vedstå seg og respektere
realsameiets rettigheter og plikter. Realsameiet vil ha eget budsjett
og vedtekter. Kostnadene ved forvaltning av realsameie vil bli belastet
via sameiets felleskostnader, stipulert til kr 800,- pr mnd. Se vedlagte

budsjett utarbeidet av TOBB.
Dokumentavgift for ideell andel av felles utomhusareal er inkludert i
kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingen. Utomhus og fellesareal anses som overtatt
selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer at
utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro et contra avregning
for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt.
LEVERANDØRAVTALER:
Selger har på vegne av realsameiet anledning til å inngå bindende
avtale med ev. følgende leverandører:
•
•

Forretningsfører (TOBB)
Leverandør av TV og internett (GET).

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
SELGER:
Thams Eiendomsutvikling AS, org.nr: 813842122.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser, etter
nærværende avtale til annet selskap innenfor samme konsern eller
annet selskap som kontrolleres direkte eller indirekte av de som i dag
kontrollerer selger. Med ”overdra” menes enhver form for overdragelse.
For overdragelse til andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper
samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
SELGERS FORBEHOLD:
Selger tar forbehold om følgende:

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 samt slette på ulike
tidspunkt for de respektive rekker.
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:
Det tas sikte på ferdigstillelse 12 - 14 mnd etter at selgers forbehold er
erklært frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke.
Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en bindende frist for å
ha boligen klar for overtakelse, herunder ikke grunnlag for å kreve
dagmulkt.
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.

•

At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form
av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.

•

At det forhåndsselges 2 av 3 rekkehus i den enkelte rekke

•

At, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering
innvilges for prosjektet.

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.

Selgers forbehold skal senest være avklart innen 01.10.2020.
Forbehold anses avklart først når Selger har erklært dette uttrykkelig

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 boliger/fellesarealer/tekniske
installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/
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.
UTOMHUSAREALER:
Overtakelse av utearealer skjer samtidig med at bolig overtas. Ved
overtakelse vil det gjennomføres en befaring av utomhusarealer for å
avdekke evt. feil og mangler samt manglende ferdigstillelse.
Overtakelse av boligen 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.
Det er tinglyst en rekke heftelser i eiendomsrett på hovedeiendommen.
Disse opplyses her, og kan følge eiendommen som betyr at kjøpers
bank vil få prioritet etter disse:
1880/900018-1/64 16.04.1880 UTSKIFTING
Utskifting av dållån mellom oppsittere på øvre rømme
1924/900151-1/64 15.07.1924 ERKLÆRING/AVTALE
Overenskomst ang kloakkledning under Thamshavnbanen
1926/900127-1/64 15.02.1926 JORDSKIFTE
Grensegang mellom eiendommer av den såkalte ”svarthyllalinja”
overført fra gnr: 5 bnr: 2
1930/900121-1/64 20.02.1930 ELEKTRISKE KRAFTLINJER

Skjennalfoss - bårdshaug - thamshavn og bårdshaug - løkken
1932/900123-1/64 09.05.1932 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Orkdal kommunale sterkstrømsledning.
1942/135-1/64 03.02.1942 JORDSKIFTE. Grensegangsforretning om
grensen mellom Gjølme og felleiesie under gårdene rømme. overført
fra gnr: 5 bnr: 2.
1943/265-1/64 09.03.1943 Skjønn. ekspr.forr. vedr. orkanger komm.
vannverk
1943/266-1/64 09.03.1943 Skjønn. overskjønn vedr. orkanger komm
vannverk
1953/484-1/64 01.04.1953 Erklæring/avtale. bestemmelser om rett til å
få utskilt tomt. rettighaver: Sæther Arne og Odd
1955/1580-1/64 04.10.1955 ERKLÆRING/AVTALE
Overenskomst mellom Orkla grube og eieren av d.e. mfl. om forlik av
høyesterettssak nr 1/1953 ang påstått skade på laksefiskeriet i Orkla elv.
1957/2194-1/64 18.12.1957 Erklæring/avtale vedr. kommunal kloakkledning
over d.e.
1958/687-1/64 31.05.1958 SKJØNN
Privat skjønn vedr. erstatning fra orkdal el.verk vedr grøft over d.e.
1959/2734-1/64 04.12.1959 Jordskifte. Grensegangssak på Rømmesmoen
1964/2757-1/64 16.09.1964 Skjønn. Vedr. Erstatning for avståelse av
grunn m.v. til 145 kv kraftledning fra Blåsmo til Thamshavn.
1967/394-1/64 01.02.1967 Jordskifte. Grensegangssak sl. 07.05.66
1980/8011-1/64 11.12.1980 Jordskifte. Vedr. Rømme felles utmark
1992/864-1/64 17.02.1992 rettsbok. Kjennelse om rettsforlik med heving
av ”lakseskjønnet” i orkla.
1993/726-1/64 16.02.1993 jordskifte. Begynt 09.02.77 sluttet 16.12.91.
2011/121176-1/200 14.02.2011 Jordskifte. Sak 1600-2006-0056 Orkla elv

2015/300493-1/200 08.04.2015 Jordskifte. Sak 1600-2013-0010
Rømmesøien

foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet
særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

2015/367731-2/200 28.04.2015 Bare gjeldsovertakende arvinger kan
råde over Registerenheten. Uteglemt registrert. 21.03.2018. Arkivref.
18/05203-5. Rettet etter tingl. §18.

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.

2015/367751-2/200 28.04.2015 bare gjeldsovertakende arvinger kan
råde over Registerenheten
Rettighetshaver: Sæther Marit Lomundal /Sæther Marit Lomundal/
Sæther Marit Lomundal
Uteglemt registrert. 21.03.2018. Arkivref. 18/05203-5. Rettet etter tingl. §18
2018/312224-1/200 11.01.2018 21:00 elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: SALVESEN & THAMS EIENDOM AS. Bestemmelse om
vedlikehold av anlegg/ ledninger.
Da eiendommen er under utbygging/fradeling, 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.

GENERELLE FORUTSETNINGER
KJØPSBETINGELSER:
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. 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 boligen.
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

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 eiendommen 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 enhetersom 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
boligen, 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.
Endringene skal ikke redusere boligens 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.
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.
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.
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 boligens 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, samt at
a) ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger
av denne kontrakten og eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
b) ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse og

c) at opprinnelig kjøper har innbetalt til meglers konto et administrasjonsgebyr til megler på kr 10.000,- og kr 10.000,- til selger.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert.
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, tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger
er vedlegg til kontrakt.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 til å foreta innhenting av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument av begge parter i
handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere
der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Der
kjøper opptrer i henhold til fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon
også fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av kjøper,
herunder fremleggelse av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument,
skjer senest på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges
samtidig som bud inngis.
Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og
returnere et eget kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firmaattest
og/eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.
Dersom kundekontroll ikke kan 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 kr 40.000,-/ oppgjørsgebyr kr 4000,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.

Rekkehus. nr.

_________

Postnr.:

Postnr.:

Poststed:

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

Poststadr.:

Poststadr.:

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

E-post:

E-post:

Sted, dato:
Underskrift

Tlf.:

Tlf.:

Dato/kl.

Sted, dato:
Underskrift

Personnr.:

Personnr.:

Poststed:

BUDGIVER 2
Navn:

bekreftet av

BUDGIVER 1
Navn:

For megler: Finansiering kr

Kjøper plikter å fremlegge irreversibelt finansieringsbevis senest 14 dager etter signert kjøpekontrakt.

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.

Jeg ønsker å bli kontaktet av SpareBank 1, og samtykker til at mine personopplysninger delese med Sparebank 1
☐Ja
☐Nei

_________________________________________________________________________________________
FINANSIERINGSPLAN:
Lån i
v/
Tlf.
E-post:
Kr
___________________________________________________________________________________________
Lån i
v/
Tlf.
E-post:
Kr
__________________________________________________________________________________________
Kr
Egenkapital i
v/
Tlf.
E-post:
__________________________________________________________________________________________
For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt
samtykke;
Jeg vil gjerne å kontaktes på telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig
☐Ja
☐Nei

Hvor oppdaget jeg først prosjektet? � i avisen � i posten � på Finn.no � på Facebook � av kjente
________________________________________________________________________________________
Eventuelle forbehold:

Kjøpesum iht. prisliste kr _____________________ + omkostninger iht. prisliste

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP for Solfang

Nermin Lizde, Eiendomsmegler/
Avdelingsleder Orkanger. Telefon 959 63 077
Jørgen Rostad, Eiendomsmegler/
Avdelingsleder Nybygg. Telefon 928 06 483

