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Illustrasjon – avvik vil forekomme

LOHOLT ALLE 2
Frister det med en splitter ny terrasseleilighet med høy standard og
moderne løsninger midt mellom by og land? Da kan Loholt Alle nr 2
være stedet for deg.
Mange av oss elsker bylivet – men samtidig ønsker vi å også å bo litt mer
landlig. Vi tilbyr en lettvint hverdag med alt du trenger i umiddelbar
nærhet, men samtidig tilbaketrukket nok til at de fleste
målgrupper vil like området.
Vi bygger 9 spennende leiligheter med ulike planløsninger slik at du kan
finne en som passer deg og dine. Her finner du skoler, barnehager,
butikker, fritidstilbud og bussholdeplass innenfor kort avstand.
Nyt livet på Loholt Alle 2

Illustrasjon – avvik vil forekomme

Illustrasjon – avvik vil forekomme

— Den etterlengtede slurken med kaffe.
Stunden du har gledet deg til hele uka.
Du har ingenting du skal rekke.

I DAG TAR VI TUREN NED TIL BYEN ELLER...

I dag skal dere kanskje på skogstur og ha med nistepakke. Eller kanskje
du skal ta en kjapp treningsøkt mens de andre koser seg i parken, før
dere tar en cafétur og møter noen gode venner. Men først skal du bare
sitte her litt lenger ved frokostbordet...

Illustrasjon – avvik vil forekomme

TRYGGE OMGIVELSER

Når fredagen kommer, er det kort vei til helgefølelsen. Kryss dørstokken,
og du finner aktiviteter og kulturtilbud i fleng – både alt du vet du setter
pris på, og alt du ikke visste fantes.
Og hva er vel bedre enn å avslutte kvelden på verandaen? Når du lar roen
senke seg etter en god tur, da kan du også la skuldrene gjøre det samme
på terrassen med en god kopp kaffe.

LOHOLT ALLE 2
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56,5 m2

MARKTERRASSE
11,5 m2

Leil. 102
3r + Kj.
51,0 m2

Leil. 104
3r + Kj.
61,0 m2

SOVEROM
7,8 m2

Arkitektkontoret
Odd Thommesen AS
Kjøpmannsgt . 51, 7011 Trondheim
tlf. 73 83 39 90
Mobiltlf . 918 59 523
e-mail: odd@thommesen-ark .no

1829

PROSJEKTNR:

LOHOLT ALLÈ 2
PROSJEKT:

UTSIKT UTVIKLING AS
OPPDRAGSGIVER:

Salgstegninger
FASE:

PLAN 1

TEGNINGSNR:

PLAN 1

INNHOLD:

07.12.18

DATO:

1:150

MÅLESTOKK:

BAD/WC

GANG
8,7 m2

Forbehold:
· Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalareal er oppgitt i BRA ihht NS 3940
· Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke areal i mindre grad
· Vindus- og dørplassering kan avvike noe fra etasje til etasje

BOD
1,5 m2

BOD
2,6 m2

BOD
3,0 m2

Ø

GANG
2,7 m2

BOD
1,9 m2

BAD/WC
3,9 m2

BRA 90 m2
Antall soverom: 3

SOVEROM
7,0 m2

N
V

SOVEROM
5,9 m2

STUE/KJØKKEN
25,1 m2

BAD/WC
3,9 m2

MARKTERRASSE
20 m2

Leil. 101
3r + Kj.
54,5 m2

SOVEROM
9,3 m2
MARKTERRASSE
12 m2

BOD
2,6 m2

MARKTERRASSE
11,8 m2

Leil. 101
3r + Kj.
54,5 m2

STUE/KJØKKEN
19,5 m2

GANG
2,7 m2

BOD
2,6 m2

SOVEROM
9,3 m2

BOD
1,9 m2

BAD/WC
3,9 m2

STUE/KJØKKEN
19,5 m2

SOVEROM
5,9 m2
SOVEROM
7,0 m2

SOVEROM
7,8 m2

GANG
8,7 m2

BAD/WC
3,9 m2

FELLES GANG
5,8 m2

BAD/WC
3,9 m2

BOD
1,5 m2

SOVEROM
7,9 m2

STUE/KJØKKEN
25,1 m2

BOD
3,0 m2
GANG
6,6 m2

STUE/KJØKKEN
28,9 m2

BAD/WC
3,9 m2

GANG
8,7 m2

MARKTERRASSE
23,3 m2

SOVEROM
9,4 m2

MARKTERRASSE
10 m2

LEILIGHET 102 - 1. ETASJE

BRA: 51 M 2

S

STUE/KJØKKEN
19,9 m2

SOVEROM
11,6 m2

SOVEROM
9,9 m2

SOVEROM
9,4 m2

MARKTERRASSE
12,0 m2

Leil. 103
3r + Kj.
56,5 m2

MARKTERRASSE
11,5 m2

Leil. 102
3r + Kj.
51,0 m2

Leil. 104
3r + Kj.
61,0 m2

SOVEROM
7,8 m2

Leil. 102

BAD/WC

GANG
8,7 m2

Arkitektkontoret
Odd Thommesen AS
Kjøpmannsgt . 51, 7011 Trondheim
tlf. 73 83 39 90
Mobiltlf . 918 59 523
e-mail: odd@thommesen-ark .no

1829

PROSJEKTNR:

LOHOLT ALLÈ 2

PROSJEKT:

UTSIKT UTVIKLING AS
OPPDRAGSGIVER:

Salgstegninger
FASE:

PLAN 1

TEGNINGSNR:

PLAN 1

INNHOLD:

07.12.18

DATO:

1:150

MÅLESTOKK:

Forbehold:
· Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalareal er oppgitt i BRA ihht NS 3940
· Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke areal i mindre grad
· Vindus- og dørplassering kan avvike noe fra etasje til etasje

GANG
2,7 m2

Ø
S
N
V

SOVEROM
7,0 m2

BRA 90 m2
Antall soverom: 3

BAD/WC
3,9 m2

GANG
8,7 m2

FELLES GANG
5,8 m2

BOD
3,0 m2

Leil.
101
STUE/KJØKKEN
m2
3r 19,9
+ Kj.
54,5 m2

SOVEROM
11,6 m2

MARKTERRASSE
12 m2
SOVEROM
9,3 m2
STUE/KJØKKEN
19,5 m2

Leil. 103
3r + Kj.
56,5 m2

Leil. 101
3r + Kj.
54,5 m2

BOD
2,6 m2

SOVEROM
9,3 m2

STUE/KJØKKEN
19,5 m2

SOVEROM
7,8 m2

BAD/WC
3,9 m2

BOD
1,9 m2

BAD/WC
3,9 m2

SOVEROM
5,9 m2

GANG
8,7 m2

BOD
1,5 m2

SOVEROM
11,6 m2

STUE/KJØKKEN
19,9 m2

SOVEROM
9,9 m2

MARKTERRASSE
11,5 m2

Leil. 104
3r + Kj.
61,0 m2

STUE/KJØKKEN
25,1 m2

BOD
3,0 m2

GANG
6,6 m2

STUE/KJØKKEN
28,9 m2

BAD/WC
3,9 m2

GANG
8,7 m2

FELLES GANG
5,8 m2

BAD/WC
3,9 m2
SOVEROM
7,9 m2

SOVEROM
7,8 m2

GANG
2,7 m2

SOVEROM
7,0 m2

MARKTERRASSE
23,3 m2

MARKTERRASSE
11,8 m2

MARKTERRASSE
10 m2

LEILIGHET 103 - 1. ETASJE

BRA: 56,5 M 2

BOD
2,6 m2

SOVEROM
9,4 m2

MARKTERRASSE
12,0 m2

Leil. 103
3r + Kj.
56,5 m2

BAD/WC

Leil. 102
3r + Kj.
51,0 m2

GANG
8,7 m2

BOD
2,6 m2

Ø

N
FELLES GANG
5,8 m2

BAD/WC
3,9 m2

SOVEROM
BRA
90 m2
7,9 m2
Antall soverom: 3

BOD
1,5 m2
GANG
6,6 m2

STUE/KJØKKEN
28,9 m2

SOVEROM
9,9 m2

Leil. 101
3r + Kj.
54,5 m2

MARKTERRASSE
10 m2

Leil. 104
3r + Kj.
61,0 m2

SOVEROM
9,3 m2

Leil. 101
3r + Kj.
54,5 m2

GANG
2,7 m2

BOD
2,6 m2

SOVEROM
9,3 m2

STUE/KJØKKEN
19,5 m2

BOD
1,9 m2

BAD/WC
3,9 m2

SOVEROM
5,9 m2

SOVEROM
7,0 m2

SOVEROM
7,8 m2

GANG
8,7 m2

BAD/WC
3,9 m2

GANG
8,7 m2

FELLES GANG
5,8 m2

BAD/WC
3,9 m2

SOVEROM
7,9 m2

BOD
1,5 m2

STUE/KJØKKEN
25,1 m2

BOD
3,0 m2

GANG
6,6 m2

STUE/KJØKKEN
28,9 m2

BAD/WC
3,9 m2

MARKTERRASSE
23,3 m2

STUE/KJØKKEN
19,5 m2

MARKTERRASSE
11,8 m2

MARKTERRASSE
10 m2

LEILIGHET 104 - 1. ETASJE

BRA: 61,0 M 2

S

STUE/KJØKKEN
19,9 m2

SOVEROM
11,6 m2

SOVEROM
9,9 m2

SOVEROM
9,4 m2

MARKTERRASSE
12,0 m2

Leil. 103
3r + Kj.
56,5 m2

MARKTERRASSE
11,5 m2

Leil. 102
3r + Kj.
51,0 m2

Leil. 104
3r + Kj.
61,0 m2

SOVEROM
7,8 m2

Arkitektkontoret
Odd Thommesen AS
Kjøpmannsgt . 51, 7011 Trondheim
tlf. 73 83 39 90
Mobiltlf . 918 59 523
e-mail: odd@thommesen-ark .no

1829

PROSJEKTNR:

LOHOLT ALLÈ 2
PROSJEKT:

UTSIKT UTVIKLING AS
OPPDRAGSGIVER:

Salgstegninger
FASE:

PLAN 1

TEGNINGSNR:

PLAN 1

INNHOLD:

07.12.18

DATO:

1:150

BAD/WC
MÅLESTOKK:

GANG
8,7 m2

Forbehold:
· Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalareal er oppgitt i BRA ihht NS 3940
· Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke areal i mindre grad
· Vindus- og dørplassering kan avvike noe fra etasje til etasje

BOD
2,6 m2

V

Ø

Leil. 201
3r + Kj.
54,5 m2

N
V

BRA 90 m2
Antall soverom: 3

BOD
2,6 m2

SOVEROM
9,3 m2

BALKONG
10 m2

STUE/KJØKKEN
19,5 m2

Leil. 101
3r + Kj.
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WALK-IN
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SOVEROM
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KJØKKEN
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BRA: 145 M 2
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N

N
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DISP.
A= 3,7 m2

14 SYKKELPLASSER
4 SPORTSBODER à 5 m2

POSTKASSER

5 SPORTSBODER à 5 m2

Leil. 101
3r + Kj.
54,5 m2

PARKERINGSKJELLER
9 PLASSER
A= 285 m2

SYKKEL
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Forbehold:

LEVERANSEBESKRIVELSE
Byggherre Utsikt Utvikling AS					
Prosjektansvarlig: Torleif Håheim

INNGANGSPARTI, TRAPPER OG HEIS
•

Arkitekt: ark. Odd Thommesen AS

PROSJEKTETS ART OG OMFANG
Prosjektet består av totalt 9 leiligheter i tre etasjer over sokkel med boder og parkering for
alle leiligheter.

LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG
GENERELT
Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive
arealer, herunder bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Trapper og heis
Korridorer, svalganger
Boder
Parkeringskjellere
Tekniske rom
Utvendige tak og fasader, eksklusive egne takterrasser
Utvendige fellesanlegg

I de etterfølgende kapitler beskrives leveransestandarden.

•
•
•

Trappe- og heisrom av betong eller mur med malte/impregnerte vegger. Rekkverk,
håndløpere av stål i galv./ malt utførelse.
Wireheis med standard innredning i heiskupé og med automatiske dører.
Postkasseanlegg med systemnøkkel.
Belysning på vegger og tak for å gi tilfredsstillende lys i trapper og gangsoner.

FELLES GANGER OG TRAPPEROM.
Tempererte trapper og ganger flislegges. Adkomstgalleri brettskures.
PARKERING
Anlegget er dimensjonert for en plass pr seksjon i kjeller.
Vist parkering er fordelt i henhold til oppstilling i prislisten
Fordeling av eiendommens parkeringsplasser foretas av selger. Parkeringskjeller seksjoneres
som fellesanlegg med bruksrett i henhold til tildelingen.
BODER
Hver leilighet vil få egen bod i kjeller. Bodene er låsbare med systemnøkkel og oppføres som
nettingboder. Leveres med 1 dobbel stikk som er tilknyttet fellesanlegg. Fordeling av eiendommens boder foretas av selger.
UTEAREAL
Mellom og rundt byggene, over parkeringskjeller, vil arealet bli opparbeidet og beplantet i
tråd med vedlagt illustrasjonsplan.
SERVICEAVTALER OG ANDRE AVTALER
Sameiet må påregne og tegne serviceavtaler og andre avtaler med følgende leverandører:

•
•
•
•
•

Heisleverandør
Leverandør av telefonlinje til heiskupeer
Vaktmesterselskap, eventuelt vaktselskap og serviceverter.
Forretningsfører
Leverandør av TV og internett.

YTTERVEGGER
Yttervegger utføres med isolert bindingsverk, utvendig vindtetting og luftet kledning i varierende utførelse som ivaretar arkitektoniske uttrykk mv.
På innsiden legges plastfolie og 13 mm gipsplater som sparkles og males.
Vinduer og dører i ytterveggene utføres med isolerglass med nødvendig støydemping,
brannglass etc. i henhold til forskriftenes krav. Karmene leveres fabrikkmalt i samme farge
utvendig og innvendig. Innvendig listverk leveres i fabrikkmalt utførelse med synlige maskinstifthoder.
INNERVEGGER
Skillevegger mellom leilighetene er i hovedsak av betong. Noen vegger kan være av 2 + 2
lag gipsplater på dobbelt stenderverk av stål med mineralullisolasjon.
Skillevegger inne i leilighetene er bygget opp av stendere, mineralullisolasjon og 1+1 lag
gipsplater. Overflater sparkles og males med akryl maling.
På baderom belegges veggene med keramisk flis.
Innvendige dører leveres med malt plan overflate, med fabrikkmalt belistning med synlige
maskinstifthoder. Dørvridere i rustfritt stål
DEKKER - GULV
Dekkene mellom leilighetene er i hovedsak utført i betong. På betongdekkene legges nød-

vendig trinnlyddemping og parkett i henhold til romskjema. Fotlist mot vegg i lakkert utførelse med synlige maskinstifthoder/maskinskruehoder.
På baderom er det keramisk flis med elektrisk komfort gulvvarme.
HIMLINGER – TAK
Himling (takene) er generelt av betong eller gips. Noen av takene være nedforet og kledd
med gips for fremføring av tekniske installasjoner. Overflatene sparkles og males med akryl
maling, men det vil være en v-fuge mellom betongelementene.
Baderom leveres med stålkassetter i lakkert utførelse.
Normal takhøyde er ca 2,6 meter. Takhøyden i nedforet areal og på bad vil avvike i forhold til
dette.
Yttertaket består av betongdekker / stålplater / Lett-takelementer som er isolert på oversiden og tekket. Gesimser leveres med beslag.

PREFABRIKERTE ELEMENTER
Baderom leveres som prefabrikkerte kabiner hvor alle innvendige overflater og utstyr/
innredning er ferdig montert på fabrikk. Kvalitet og omfang er beskrevet under hver enkelt
bygningsdel.
INNREDNING										
KJØKKEN:
• Det leveres kjøkkeninnredning i henhold til beskrivelse fra HTH.
• Hvitevarer i integrert utførelse er inkludert i leveransen og omfatter:
Ovn og koketopp(induksjon), oppvaskmaskin og kombiskap.
Benkeplate leveres i høytrykkslaminat med rett kant og nedfelt vaskekum.
Det leveres ventilasjonshette fra Røros metall som beskrevet i kjøkkenbeskrivelsen.
Innredning leveres som vist på egen kjøkkentegning for leilighetene.

BAD:
• Leveres av PART AB.

VENTILASJONSANLEGG
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med individuell styring i alle leiligheter.

Det vises til egen beskrivelse
GARDEROBE/SKAP:
Levers ikke.
HJELPEARBEIDER
For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler vil horisontale (i tak) eller vertikale kasser/
sjakter måtte påregnes.
SANITÆRANLEGG
For hver leilighet leveres:
•
•
•
•
•
•
•

1 stk sluk i badegulv.
Veggmontert klosett på baderom i hvit porselen. 1 stk. termostatregulert dusjbatteri og
garnityr.
1 stk. dusjvegger som beskrevet under eget punkt om bad.
1 stk. opplegg for tilkopling av vaskemaskin og tørketrommel (vaskemaskin og tørketrommel inngår ikke i leveransen).
1 stk. opplegg og tilkopling av oppvaskmaskin
1 stk. ett-greps servantbatteri til servant på bad.
1 stk. ett-greps oppvaskbatteri med høy tut til kjøkkenbenk m/avstegningskran for oppvaskmaskin på kjøkken.

VARMEANLEGG
Elektrisk oppvarming.
Boder i parkeringsetasjen og sokkeletasjen leveres uten oppvarming. (frostfritt)

ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Det leveres komplett anlegg med eget abonnement for hver leilighet.Det elektriske anlegget i
leilighetene blir i hovedsak utført som skjult anlegg. Elektrisk anlegg langs brann og lydvegger vil bli fremført som åpent anlegg.
Det leveres sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter og overlastvern.
Antall el-punkter leveres i henhold til forskriftskrav. Generelt gjelder at bryter ikke regnes
som eget punkt men inngår i lampepunktet.
Leilighetene leveres i tillegg med følgende bestykning:
Generelt er belysningsutstyr i leiligheter ikke medtatt unntatt der det er spesifisert særskilt i
romskjema. Det er medtatt utelampe på balkong/terrasse.
Leveranseomfang for fellesanlegg:
Generelt er medtatt nødvendig belysning og forskriftsmessig nødlysanlegg. Stikkontakter for
vedlikehold og drift av fellesarealer tilknyttet leiligheter er medtatt.
NØKKELSYSTEM, TELE- OG SIKKERHETSANLEGG
NØKKELSYSTEM:
Nøkkelsystem. Alle dører som leilighetseieren har adgang til kan åpnes med en nøkkel. Dette
gjelder trapperomsdører, postkasser, inngangsdør, parkering, dør til bodanlegg og egen bod.
TELE- OG SIKKERHETSANLEGG:
Følgende er medtatt for leiligheter:
• Porttelefon anlegg med sentralåpning av hoveddør fra leilighet der det ikke er dørfri
adkomst til leilighet. Ved direkte adkomst er det ringeknapp utenfor hver leilighet.
• Røranlegg for Bredbånd og TV-uttak med 1 stk. uttak for Kabel-TV og data/IP-telefoni i

•
•
•
•

stue med ferdig strukket kabelanlegg. Leveres klart til bruk med nødvendige signalforsterkere. Grunnabonnementet betales av beboerne over felleskostnader. I abonnementet
er det forutsatt bindingstid med mulighet for utkjøp ved overgang til annen leverandør.
Hver enkelt beboer har anledning til å oppgradere hastighet på data og utvide TV-pakken med direkte avtale med leverandør.
Levering og montering av røykvarslere i tråd med forskriftskrav.
1 stk. 5 kilos pulverapparat i hver leilighet.
Boligsprinkling.
Det leveres ikke alarmanlegg i leilighetene.

BALKONGER/TERRASSER
Leilighetene leveres med balkong og rekkverk som vist i plantegninger. Rekkverk leveres i
kombinasjon med glass og spilerekkverk i galvanisert utførelse.
Leiligheter beliggende i 1 etasje eller sokkeletasje med direkte utgang til bakkenivå, leveres
som trykkimpregnert tremmegulv uten rekkverk.
TILLEGGS - / ENDRINGSKONTRAKTER
For leilighetskjøperne vil det være mulig å endre på følgende:
• Type parkett ut fra definert sortiment
• Farger på vegger ut fra definert palett
• Baderomsflis ut fra definert sortiment
• Armaturer på kjøkken og bad samt dusjhjørne og wc
• Kjøkken- og baderomsinnredning med hvitevarer samt garderobeskap
• Tilvalgsfunksjoner for belysning, stikkontakter etc.
Kjøper vil bli innkalt til endringsmøte med utbygger for gjennomgang av leveranse og
bestilling av eventuelle kundeendringer. Dersom man ønsker å bestille endringer/tilvalg for
sin bolig må signert bestilling være selger i hende innen de tidsfrister som bestemmes for
prosjektet. Tidsfrister for dette vil bli oppgitt i tilbud om alternative og mulige tilvalg, og vil bli

sendt boligkjøpere på et senere tidspunkt.
Etter bestilling av diverse tilvalg vil kjøper få tilsendt en priskonsekvens med en totaloversikt
som deretter signeres og returneres innen oppgitt frist til utbygger. Bolig vil bli levert som
standard etter kontrakt hvis ikke signert priskonsekvens/oversikt er utbygger i hende innen
fristen for dette.
Boligkjøpere som kommer sent inn i prosjektet og etter at frist for endringer er gått ut vil
dessverre ikke kunne foreta tilvalg for boligen, og standard etter kontrakt blir levert. Megler
vil på et tidspunkt få beskjed om når endringer/tilvalg ikke lenger lar seg gjøre slik at boligkjøper vil være kjent med dette før signering av kontrakt.
Kostnader knyttet til kundeendringer (tilvalg) forfaller til betaling sammen med kjøpesummen for leiligheten og må innbetales før overtakelsen av leiligheten.

ROMSKJEMA
Rom

Gulv

Vegger

Tak

Elektro

Vegger: Sparkles,
og males.
Farge: Hvit

Himling: Overflater sparkles og males.
Normalt nedforet gipshimling.
Farge: Hvit

Porttelefon/ringeklokke
Down-lights

Sanitær

Annet

Eikeparkett
Tre-stav i første etasje.
Entré

En-stav antium i andre og tredje
etasje
Fotlist: Eik,
tilpasset parkett, leveres i lakkert
utførelse med synlige stifter/skruer
Gulv:
Eikeparkett

Himling:
Gipshimling i tredje etasjesparkles og males. I første og
andre etasje betong som sparkles og males. Synlig V-fuge
må påregnes(Noen av takene vil være nedforet og kledd
med gips for fremføring av tekniske installasjoner

Tre-stav i første etasje.
Kjøkken

En-stav antium i andre og tredje
etasje
Fotlist: Eik,
tilpasset parkett, leveres i lakkert
utførelse med synlige stifter/skruer

Bad

Se beskrivelse fra HTH
Elektrisk golvvarme
(varmefolie)

Se beskrivelse fra Part AB
Gulv:
Parkett, type eik natur

Bod

Benkarmatur u/
kjøkkenskap med dobbel
stik

Himling: Overflater sparkles og males. (Noen av takene
vil være nedforet og kledd med gips for fremføring av
tekniske installasjoner.)
Farge: Hvit

Fotlist: Eik, tilpasset parkett, leveres i
lakkert utførelse med synlige stifter/
skruer

Sikringskap plasseres i
hovedsak i bod, men kan
også plasseres i entre

Gulv:
Eikeparkett
Tre-stav i første etasje.
Stue

En-stav antium i andre og tredje
etasje
Fotlist: Eik,
tilpasset parkett, leveres i lakkert
utførelse med synlige stifter/skruer

Vegger: Sparkles,
og males
Farge: Hvit

Himling:
Gipshimling i tredje etasjesparkles og males. I første og
andre etasje betong som sparkles og males. Synlig V-fuge
må påregnes(Noen av takene vil være nedforet og kledd
med gips for fremføring av tekniske installasjoner.

Elektrisk
gulvvarme(varmefolie)

Ventilasjonsaggregat.

Hussentral for TV og internett
plasseres fortrinnsvis i bod.
Dører: Leveres med malt plan
overflate.
Dørvridere i rustfritt stål

Rom

Gulv

Vegger

Tak

Vegger: Sparkles,
og males

Himling: Overflater sparkles og males. (Noen av takene
vil være nedforet og kledd med gips for fremføring av
tekniske installasjoner.)
Farge: Hvit

Elektro

Sanitær

Annet

Gulv:
Eikeparkett
Tre-stav i første etasje.
Soverom

En-stav antium i andre og tredje
etasje

Farge: Hvit

Dører: Leveres med malt
plan overflate.
Elektrisk varmeovn
Dørvridere i rustfritt stål

Fotlist: Eik,
tilpasset parkett, leveres i lakkert
utførelse med synlige stifter/skruer

Balkong

Kjellerboder

Royalbehandlet tremmegulv

Støvbundet betong

Gips eller betong.
Boder oppføres
med vegger i
netting.

Støvbundet og overflatebehandlet betong.

1 stk utelampe på
balkong/terrasse.
1 stk stikk

Tett rekkverk i glass og stål/
aluminium.

Dobbelt stikk i hver
bodenhet tilknyttet
fellesanlegg.

Det leveres ingen innredning
utover hengelåser. Fordeling
av boder foretas av selger.

Baderommet leveres som prefabrikkert kabinløsning fra Part AB i Sverige som blir produsert og montert tidlig i byggefasen. Frist for endringer av utførelse vil av denne grunn komme tidlig
i byggefasen og valgmulighetene vil også være noe begrenset. Modulene har teknisk godkjenning fra Sintef (sertifisert) og tilfredstiller krav til produktinformasjon samt forskrift om tekniske
krav til byggverk.
Sprinklerhoder i tak (evt vegg) i henhold til offentlige krav.
Levering og montering av sentralt brannvarslingsanlegg i henhold til forskrifter.

KJØKKEN
Kjøkken i tredje etasje:

Utleieseksjon i tredje etasje:

Skap leveres i HTH I s modell ZAI Focus Hvit og JJ / Nordic Eik Lamell
Leveres i henhold til HT H i s tegninger
Leveres med 30mm laminat benkeplate med F32 forkant
Leveres med nedfelt 1 vask
Leveres med lux skuffer med soft-lukk
Leveres med malte frisider
Leveres med veggpanel/stenkpanel i 12mm Hvit
Leveres med Electrolux EKBOOOX Ovn
Leveres med Electrolux ESL7634RO Int Oppvasker
Leveres med Electrolux H01620S Induksjon
Leveres med Electrolux ENN2801EOW Int. Kjøl/Frys
Leveres med Røroshetta Mantica Stål

Skap leveres i HTHs modell ZA / Focus Hvit
Leveres i henhold til HTHis tegninger
Leveres med 30mm laminat benkeplate med F32 forkant
Leveres med nedfelt 1 vask
Leveres med lux skuffer med soft-lukk
Leveres med malte frisider Leveres med veggpanel
Leveres med Electrolux EKBOOOX Ovn
Leveres med Electrolux ESL451 OLO Int. Oppvasker 45
Leveres med Electrolux H01620S Induksjon
Leveres med Electrolux ERG1402AOW Kjøl 88cm
Leveres med Røroshetta Slimline 490-12

Første og andre etasje:
Skap leveres i HTHs modell Z-A/ Focus Midnattsblå
Leveres i henhold til HT H i s tegninger
Leveres med 30mm laminat benkeplate med F32 forkant
Leveres med nedfelt 1 vask
Leveres med lux skuffer med soft-lukk
Leveres med malte frisider
Leveres med veggpanel/stenkpanel i 12mm Hvit
Leveres med Electrolux EKBOOOX Ovn
Leveres med Electrolux ESL7634RO Int Oppvasker
Leveres med Electrolux H01620S Induksjon
Leveres med Electrolux ENN2801EOW Int. Kjøl/Frys
Leveres med Røroshetta Mantica Stål

LOHOLT ALLÈ 2, TRONDHEIM

Trykkplate Sigma01 Alpin Hvit
Wc Cera 3875 vägghängd skål
Wc sits Cera Vit Mjukplast 99520
Sisterne for innbygging Standard Sigma
Tvättställspaket Chic 800L två lådor, grå laminerad
Vannlås Purus hvit Ø40mm
Tvättställsblandare Saga 3910F, utan lyftventil (Flexslang)
Bottenventil Alterna krom, STD
Duschblandare Optima inkl tak & duschset 7192
Dusjvegg Space 2000 Rett SPNK 900 Klar/Natur, ned knopp

WC

SERVANT

DUSJ

part Construction AB, Huvudkontor
Industrig. 7, S-952 31 Kalix

VENTILASJON

EL/BELYSNIN

Festeramme VRFU-125
Avtrekksventil KVG-125

Tel: +46 923 79 580
Fax:+46 923 77 290

6147
6144

AntallEnhet

Lindab
Lindab

Elko
Elko
Elko
Elko
Ebeco
Hide a lite

Space Interior
Space Interior
Geesa
Geesa

Oras
IFÖ

Space Interior
Purus
Oras
Dahl

Geberit
IFÖ
IFÖ
Geberit

PART AB

Marazzi
Schönox

Marazzi
Schönox
Ebeco

Leverandør

PARTAB
04-03-2019

04-03-2019

ORG/EU-VAT nr: SE-5562120310 01
www.partab.nu

Komplett elinstallation med kopplingsdosa utsida vägg. Elanläggning testad i fabrik.
2-fack ELKO vit
E1845606
Eluttag 1-väg Elko jordad, utan lock
E1840766
Eluttag 230V Elko 2-v dubbel vit
E1841469
Strømbryter Elko 2-pol inf NO
E1840806
Gulvvarme Termostat EBECO EB-Therm 205
E8581608
Downlight Comfort G2 6,7W, LED 2700K IP44, inkl driver VIT 13133

Ljusramp till spegelskåp, 2x1,7w LED, IP44, 800mm Vit LaminerSPRLED800
Spegelskåp Basic 800 vit Laminerad, inkl handtag
SPS800PAR
Krok 912801
912801
Toalettpapirholder 145
91145

Vitt våtrumstak

Av 60 mm armert betong innspent i stålramme.
Gulv utføres med fall mot sluk.
Lokal nedsenk med ca 5 mm i dusjsone.
10 cm sokkel med flis lik gulv alt vegg.
Vanntett konstruksjon.
Klinker 30x60 Grigio Chiaro Nat
Fog UF Premium Silver grey
Elektrisk gulvvarme ca 100W/m2

TAK

INNREDNING

Artikkelnummer

Vid utförande med klinker 10x10 kan golvlutningen bli >1:50 (20 mm/m) i duschzonen,

Artikkel

Lettvektskonstruksjon i 1 mm Aluzinkbelagt stålplate
Klinker 60x60 Grigio Chiaro Nat
Fog UF Premium Silver grey

Type

VEGG

GULV

Våtrom produseres i h.h.t. teknisk godkjenning i følgende utførelse:

UTFØRELSE
BM1840 REV A

Part Construction AB.

part Construction AB, Huvudkontor
Industrig. 7, S-952 31 Kalix

Produktbild

VS

Part Construction AB.

Finns i alla typer

Tillverkare: IFÖ

Tel: +46 923 79 580
Fax:+46 923 77 290

Artikel: Wc Cera 3875 vägghängd skål

Artikelnummer: 3875

Finns i alla typer

Tillverkare: Geberit

Artikel: Tryckplatta, Sigma01 Alpin Vit

Artikelnummer: RSK7972380

Finns i alla typer

Tillverkare: Marazzi

Artikel: Klinker 60x60 Grigio Chiaro Nat

Artikelnummer: MKCF

Finns i alla typer

Tillverkare: Marazzi

Artikel: Klinker 30x60 Grigio Chiaro Nat

Artikelnummer: M83F

Produktbeskrivning

ORG/EU-VAT nr: SE-5562120310 01
www.partab.nu

Kommentar/ Fritext

Tappevannsinstallasjon Uponor PEX RIR. KV16, VV16 utstikk 2 meter utenfor vegg. Trykktestet fra fabrikk.
Spillvannsledninger i PPHT, 3-4 tilkoblingspunkter mot sjaktvegg, lekkasjetestet.
Klinkerram trekantig 340x340mm krom
13177
1 st
PART AB
Tappekran 105007 inkl. overgangsnippel
4958
1 st
Oras
Tvättmaskinsavlopp DN40 vinklat PUM
15749
1 st
Purus
LI-Box Inkapsling av wc-cistern inkl läckageindikering
11793
1 st
PART AB
Fördelarbox vit 400x400x95, monterat i tak, låsbar
PP08636
1 st
PART AB
Gulvsluk Purus Oden dim75
RSK7113522
1 st
Purus

04-03-2019

part Construction AB, Huvudkontor
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Produktbild

Part Construction AB.

Produktbeskrivning

Tel: +46 923 79 580
Fax:+46 923 77 290

Artikel: Bottenventil Alterna krom, STD

Artikelnummer: RSK8573574

Finns i alla typer

Tillverkare: Oras

Artikel: Tvättställsblandare Saga 3910F, utan lyftventil (Flexslang)

Artikelnummer: RSK8277664

Finns i alla typer

Tillverkare: Purus

Artikel: Vattenlås Purus vit Ø40mm

Artikelnummer: RSK8075558

Finns i alla typer

Tillverkare: Space Interior

Artikel: Tvättställspaket Chic 800L två lådor, grå laminerad

Artikelnummer: CHIC800L

Finns i alla typer

Tillverkare: IFÖ

Artikel: Wc sits Cera Vit Mjukplast 99520

Artikelnummer: RSK7924924

ORG/EU-VAT nr: SE-5562120310 01
www.partab.nu

Kommentar/ Fritext

04-03-2019
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Part Construction AB.

Finns i alla typer

Tillverkare: Space Interior

Tel: +46 923 79 580
Fax:+46 923 77 290

Artikel: Spegelskåp Basic 800 vit Laminerad, inkl handtag

Artikelnummer: SPS800PAR

Finns i alla typer

Tillverkare: Space Interior

Artikel: Ljusramp till spegelskåp, 2x1,7w LED, IP44, 800mm Vit Laminerad

Artikelnummer: SPRLED800

Finns i alla typer

Tillverkare: IFÖ

Artikel: Duschvägg Space 2000 Rak SPNK 900 Klar/Natur, knopp

Artikelnummer: RSK7399650

Finns i alla typer

Tillverkare: Oras

Artikel: Duschblandare Optima inkl tak & duschset 7192

Artikelnummer: RSK8343753

Finns i alla typer

Tillverkare: Dahl

ORG/EU-VAT nr: SE-5562120310 01
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part Construction AB, Huvudkontor
Industrig. 7, S-952 31 Kalix

Produktbild

Part Construction AB.

Produktbeskrivning

Finns i alla typer

Tillverkare: Elko

Tel: +46 923 79 580
Fax:+46 923 77 290

Artikel: Eluttag 230V Elko 2-v dubbel vit

Artikelnummer: E1841469

Finns i alla typer

Tillverkare: Elko

Artikel: Eluttag 1-väg Elko jordad, utan lock

Artikelnummer: E1840766

Finns i alla typer

Tillverkare: Elko

Artikel: 2-facksram ELKO vit

Artikelnummer: E1845606

Finns i alla typer

Tillverkare: Geesa

Artikel: Toalettpappershållare 91145

Artikelnummer: 91145

Finns i alla typer

Tillverkare: Geesa

Artikel: Krok 912801

Artikelnummer: 912801

ORG/EU-VAT nr: SE-5562120310 01
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part Construction AB, Huvudkontor
Industrig. 7, S-952 31 Kalix

Part Construction AB.

Tel: +46 923 79 580
Fax:+46 923 77 290

Artikel: Frånluftventil KVG-125

Artikelnummer: 6144

Finns i alla typer

Tillverkare: Lindab

Artikel: Fästram VRFU-125

Artikelnummer: 6147

Finns i alla typer

Tillverkare: Hide a lite

Artikel: Downlight Comfort G2 6,7W, LED 2700K IP44, inkl driver VIT

Artikelnummer: 13133

Finns i alla typer

Tillverkare: Ebeco

Artikel: GolvvärmeTermostat EBECO EB-Therm 205

Artikelnummer: E8581608

Finns i alla typer

Tillverkare: Elko

Artikel: Strömställare Elko 2-pol inf NO, vit

Artikelnummer: E1840806
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part Construction AB, Huvudkontor
Industrig. 7, S-952 31 Kalix

Produktbild

Part Construction AB.

Produktbeskrivning

Finns i alla typer

Tillverkare: PART AB

Tel: +46 923 79 580
Fax:+46 923 77 290

Artikel: LI-Box Inkapsling av wc-cistern inkl läckageindikering

Artikelnummer: 11793

Finns i alla typer

Tillverkare: Purus

Artikel: Tvättmaskinsavlopp DN40 vinklat PUM

Artikelnummer: 15749

Finns i alla typer

Tillverkare: Oras

Artikel: Tappkran Tvättmaskin 105007 inkl. överg. Nippel

Artikelnummer: 4958

Finns i alla typer

Tillverkare: PART AB

Artikel: Klinkerram trekantig 340x340mm krom

Artikelnummer: 13177

Finns i alla typer

Tillverkare: Lindab

ORG/EU-VAT nr: SE-5562120310 01
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Finns i alla typer

Tillverkare: PART AB

1 – Virkeområde.

Artikel: Neoprengummi, 10x100x50mm

Artikelnummer: 5246

Finns i alla typer

Tillverkare: Purus

Artikel: Golvbrunn Purus Oden dim75

Artikelnummer: RSK7113522

part Construction AB, Huvudkontor
Industrig. 7, S-952 31 Kalix

Tel: +46 923 79 580
Fax:+46 923 77 290

Bildet er fra et annet prosjekt med viser flistype og format som er valgt.

Part Construction AB.

OG LEVERANSEVILKÅR
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KJØPSBETINGELSER
Meglerforetak:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054, Torgarden
7434 TRONDHEIM
Oppdragsnr.: 49180750
KJØPSBETINGELSER for leiligheter under oppføring i prosjektet Loholt Alle 2 av
20.11.2019
Beskrivelse av Prosjektet:
Loholt Alle 2 består av 9 leiligheter i et frittliggende boligbygg på 3 etasjer med parkeringskjeller.
Leilighetene vil bli organisert som et eierseksjonssameie.
Selger forbeholder seg retten til å endre organiseringen mht antall enheter, avhengig av
fremdrift og salgstakt.
Adresse og matrikkelnummer:
Adresse pr. i dag er Loholt Allé 2, 7049 TRONDHEIM.
Eiendommen har pr. i dag gnr. 52 bnr. 24 i Trondheim kommune.
Eiendommen vil bli seksjonert, og hver leilighet blir tildelt endelig matrikkelnummer med
eget seksjonsnummer og endelig adresse. Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer.
Tomt:
Ca. 1.007,7 kvm felles eiertomt. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til
seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.
Regulering:
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel regulert til boligbebyggelse - nåværende. Eien-

dommen omfattes også av detaljreguleringsplan med bestemmelser for Loholt Allé 2 med
plan-ID r20160008 vedtatt 12.04.2018, og er regulert til boligbebyggelse - blokkbebyggelse.
Randsonen av planområdet langs hovedveg er regulert til offentlig fortau. Detaljreguleringsplanen har ellers detaljerte krav til utforming av støyskjerm.
Kopi av reguleringsplan med bestemmelser kan fås utlevert hos megler, og vil også være
vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Relaterte planer er r0341d Steinanvegen, parsell: Hegdalen - Loholt (23.06.1997), r0341 Ny
Jonsvannsveg fra Omkjøringsvegen til Universitetet og Steinanvegen fra Vegskillet til Loholt
Allé (31.1.1991), og r0230a Loholt Allé, Steinanvegen og Bergheimsvegen (5.6.1980).
Rammetillatelse for riving og nybygg blokk er gitt 12.06.2019.
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 opplyser at det er funnet det som trolig er malingsrester i et hjørne på tomten. Avfallet
vil transporteres til eget deponi for selgers regning.
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.

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende
omkostninger:
- Dokumentavgift, 2,5 % av andel tomteverdi 		
Se prisliste.
- Tinglysningsgebyr skjøte p.t. 				
kr 525,- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t. 			
kr 525,- Etableringsgebyr sameie 				
kr 3750,- Startkapital sameie 					
kr 10.000,-

Økonomi

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.

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.
Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansielle tjenester.

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.
Sameie/forretningsfører:
Selger har, på vegne av sameiet, anledning til å stifte og å inngå bindende forretningsføreravtale med 6-12mnd oppsigelse.
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av
sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler.
Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres sam-

eiet ved overtakelse ev. via startkapital.
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 Brauten Eiendom 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).
Vedtekter:
Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen, selv om utkastet må oppfattes som en overordnet ramme
for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og plikter, og kan bli betydelig endret i forbindelse med
ferdigstillelse av prosjektet, kommunale vedtak m.v.
Endelige vedtekter fastsettes av utbygger i forbindelse med innsendelse av seksjoneringssøknaden. Endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere
sameiermøte.
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 iht. budsjett antas å skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer,
grunnpakke kabel tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer
og andre driftskostnader.
Felleskostnadene er stipulert og basert på erfaringstall. Kommunale avgifter, innboforsikring,
renovasjon, 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. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte
enheter.
Garasje/parkering/boder:
Det vil bli etablert parkeringskjeller med 9 parkeringsplasser, sportsboder og sykkelparkering. Parkeringskjeller er organisert som fellesareal hvor hver boligseksjon får midlertidig
eksklusiv bruksrett til bruk av en parkeringsplass hver. Utbygger har rett til å fordele og tildele parkeringsplasser i forbindelse med overtakelse av seksjoner.
Overtakelse av parkeringsplass skjer samtidig med overtakelse av leiligheten/boligen.
Seksjonseier som får tildelt HC-plass, må påregne bytte av plass ved dokumenterte behov
for HC-plass fra annen seksjonseier. Dette kan reguleres i vedtektene.
Se utkast til vedtekter for mer informasjon.

Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre
avtaler med ev. følgende leverandører:
• Heisleverandør
• Leverandør av telefonlinje til heiskupeer
• Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter
• Forretningsfører
• Leverandør av TV og internett
Øvrige kjøpsforhold
Selger:
Utsikt Utvikling AS, org.nr.: 992 686 421.
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.
Selskapets formål:
Å drive med utvikling av fast eiendom, samt konsulentvirksomhet mot eiendomsmarkedet.
I tillegg alt hva herved står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende
formål.
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 det selges 2 av 9 leiligheter.
Selgers forbehold skal senest være avklart innen 01.06.2020.
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.

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.

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 leiligheter/fellesarealer/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.

Heftelser/servitutter:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende pengeheftelser.
Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsretten som vil følge eiendommen, og som
betyr at kjøpers bank vil få prioritet etter disse:
31.08.1957 dagboknr. 305398 Erklæring/avtale. Vegvesenets betingelser vedtatt.
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.

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 leilighet overtas. Det
vil gjennomføres en befaring av felles/utomhusarealer med styret for sameiet 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.

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.
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 ev. 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.
Baderom leveres som prefabrikkerte kabiner hvor alle innvendige overflater og utstyr/innredning er ferdig montert på fabrikk. Kjøper må avklare med selger vedr. begrensete muligheter for tilpasninger.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger,
samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket 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.

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.
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 om-

sluttende 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, utkast til vedtekter, ev. tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger
er vedlegg til kontrakt og 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 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 1,4% av total salgssum pr. solgte enhet, oppgjørsgebyr kr 3.200,-, tilrettelegging
kr 2.000,- pr. enhet.
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.
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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.
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Jørgen Rostad
Eiendomsmegler / Avdelingsleder
Mob: 928 06 483
Ane Nes
Eiendomsmegler
Mob: 915 88 153
Nermin Lizde
Eiendomsmegler
959 63 077

