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PRISLISTE

7 SELVEIERLEILIGHETER
Velkommen til Maurseth Fjellandsby byggetrinn 7 - Nye, lekre og koselige
høyfjellsleiligheter midt i smørøyet
P-ROM/P-ROM TIL

47,9/108,7 m

2

BOLIGTYPE

EIERFORM

Selveierleilighet

Eierseksjon

Kjøpesum
og omkostninger

Prisantydning
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Fra
2.250.000,til
3.850.000,-

Fra kr. 2 250 000,- til kr. 3.850 000,-------------------------------------------------------Omkostninger: (dokumentavgift (2,5% av tomteverdi), startkapital
sameiet, tinglysningsgebyr skjøte og pantedokument, panteattest)
Kr. 14 092,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------Totalpris inkl. omkostninger fra kr. 2 264 092,- til kr. 3 864 092,Se prosjektets prisliste for en oversikt over den enkelte leilighet.
Prislisten er vedlegg til denne salgsoppgave.

Informasjon
om eiendommen

Meglerprofil
Ansvarlig megler
Ådne Holestøl Hognerud
Eiendomsmegler MNEF / Økonom
tlf. 92 20 81 95
hognerud@privatmegleren.no
PrivatMegleren Herleiksplass & Partnere
Kyrkjevegen 21, 3580 Geilo
3580 Geilo
tlf. 98 82 29 26
Herleiksplass & Partnere AS
Org. nr 923722629

Illustrasjoner viser prosjektet i en
illustrativ karakter og det tas forbehold
om endringer i materialbruk og
utførelsesstandard som fremvises i
illustrasjonene. Leveransebeskrivelsen
og tegninger er overstyrende for
leveransen.
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Beliggenhet
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Leilighetene er en del av prosjektet Maurseth Fjellandsby som er
nærmeste nabo til Sysendalen skisenter med 3 nedfarter,
barnetrekk og varmestue med enkel servering. I Sysendalen er det
ca. 90 km. sammenhengende preparerte skiløyper for skøyting og
klassisk. Fra Maurset til Liseth er det lysløype. Andre populære
aktiviteter om vinteren er toppturer med randoneski og kiting på
viddene.
Sommersesongen er høysesong i Eidford kommune. Det er ikke
uten grunn at turister fra hele verden strømmer til for å oppleve den
spektakulære naturen og Vøringsfossen. For mange hytteeiere er
dette favorittårstiden. Med leilighet på Maurset har du det perfekte
utgangspunkt om du liker gode fjellturer, sykling, jakt og fiske.
Turistforeningens løyper til Rembesdalsseter og Vivelid er innen
rekkevidde. For turer i nærområdet er butikken på Garen og Liseth
Pensjonat også gode alternativer.

Den storslåtte naturen på Maurset og tomtens fantastiske
beliggenhet midt i hjertet av dalen - omkranset av elven Bjoreio og
fjellene rundt har vært de viktigste inspirasjonskildene til dette
prosjektet. Arkitekturen er moderne, men har i seg tradisjonelle
elementer. Det er lagt vekt på mye luft og lysgjennom store
vindusfelt. Hver fritidsbolig er plassert med hensyn til sol og utsikt. I
stedet for et tradisjonelt vanlig leilighetsbygg, er det bevisst valgt en
blanding mellom "rekkehus" og leiligheter, noe som gir fritidsboliger
med spennende romløsninger og tilgang til uteplass.
Kort oppsummert, et område hvor hele familien vil trives, ca. 2,5
times kjøring fra Bergen. Med leilighet på Maurset trenger du ikke å
bekymre deg for stengte fjelloverganger - velkommen til fjells.
Se mer på: www.maurseth-fjellandsby.no

TILHØRIGHET
Kommune
Grunnkrets
Høyde over havet

Eidfjord
Sysendalen
780 m

AVSTAND TIL BYER
Geilo
Vossevangen
Bergen

1 t 3 min
1 t 14 min
2 t 48 min

Oslo

4 t 11 min

Stavanger

5 t 18 min

TRANSPORT
Maurset

5 min

LADEPUNKT FOR EL-BIL
Maurset

14 min

VARER/TJENESTER
Joker Eidfjord

25 min

Coop Marked Eidfjord

26 min

VINTERSPORT
Langrenn
Avstand til nærmeste løype: 241 m
61 km preparert løype innenfor 15 km
Alpin
Avstand til nærmeste bakke: 200 m
Skitrekk i anlegget: 1

AKTIVITETER
Vøringfossen
Dyranut Turisthytte

9 min
13 min

FlatEarth Adventures

19 min

Hardangervidda Natursenter

19 min

Vedalsfossen i Hjølmodalen

29 min

Eidfjord Kino

28 min

Informasjon i Hytteprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller
mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje).
Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på
f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS eller PrivatMegleren Herleiksplass &
Partnere kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Copyright ©
Eiendomsprofil AS 2020
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Standard

Alle leilighetene leveres med gjennomtenkte løsninger og
tidsriktige interiørvalg.
Kjøkken leveres av Nordsjøkjøkken i modellen Riga sort eik.
Benkeplate i laminat, sort vask og sort armatur. Integrerte
hvitevarer. Kjøkken leveres med integrerte hvitevarer fra WITT.
Det tas forbehold om modellendringer som følge av utgåtte
modeller og annet. Alternative pakkeløsninger fra Siemens,
Bosch og WITT er tilgjengelig som tilvalg.
Bad leveres med vegghengt toalett med sort trykkplate. Møbel
i sort eik med heldekkende servant, og takdusj. Det leveres
dusjdører med svarte profiler. Alle armatur er i utførelsen svart
matt. Fliser på gulv Zeus Cinza format 30x30, i dusjsonen
10x10. Støpt gulv med varmekabler.
Overflater
Vegger i leilighetene kles i børstet sprekkpanel fra Moelven, i
fargen Skogbrun. Listverk og foringer i samme utførelse. Tak i 1.
etasje males i farge tilpasset panelet. Tak kles i panel i øvrige
etasjer. Gulv fra Pergo av typen Cottage Oak, enstavs parkett.
Dører leveres slett, svart.

13

Prosjekt hovedoppdrag

Bebyggelse

Oppdragsansvarlig

Byggemåte

Herleiksplass & Partnere AS / Ådne Holestøl Hognerud

Leilighetene leveres nøkkelferdige med fokus på
funksjonalitet, design, estetikk og god romfølelse.
Leveransen inkluderer kjøkken med
integrerte hvitevarer og komplett bad med innredning..

Selger/Utbygger
Maurseth fjell-landsby as

Betegnelse
Gnr. 17 Bnr. 307 Snr. 39, 40 41, 42, 43, 44 og 45 i Eidfjord
kommune
Pris fra 2.200.000,- til 3.850.000,Omkostninger: Kr. 14 092,- (totalt)
14

Se prisliste vedlagt i vedlegg til salgsoppgaven for
komplett prisinformasjon.

Utomhus
Tomtens naturlige vegetasjon vil ivaretas i best mulig grad.

Overflatebehandlet trevindu i farge RAL 8019.
Inngangsdører leveres som på tegning, standardfarge
S9000-N (svart).
Terrasser, altaner og inngangspartier som vist på tegning,
levert som trykkimpregnerte terrassebord.

Gå inn på www.maurseth-fjellandsby.no

Takpapp og torv. Leveres svart stålpipe

PS! Finn støtter dessverre ikke klikkbar lenke. Du må
derfor kopiere og lime inn i nettleseren.

Utvendig bod. Leveres som på tegning, uisolert, med
betonggulv og lys.

Byggeår

Innendørs
Gulv
I stue, kjøkken, gang, soverom, bod og korridor leveres
Pergo 1-stavs parkett Cottage Oak Plank. Deler av entre
leveres med fliser.

Forretningsfører
Forretningsfører er Vestbo. Disse 7 seskjonene vil være
del av allerede etablerte sameiet: Sameiet Maurseth
Fjellandsby.

Lister og foringer
Lister og foringer til dør og vinduer beiset i farge som
panel på vegger.
Trapp
Beises i farge tilpasset interiøret.

Dobbelfalset liggende kledning i farge Skigardsgrå.

Se utbyggers hjemmeside for boligvelger

2021

Tak
Malt gips i farge tilpasset panel på vegger i 1. etasje. Panel
i øvrige etasjer.

Vegger
Stående børstet sprekkpanel i furu, 13x120 i fargen
skogbrun, Gulvlister i furu beiset i samme farge som panel.

Dører
Alle innerdører leveres som slette dører i farge S9000-N
(svart).
Peisovn og oppvarming
I stue levers peisovn Scan-Line 7D sort med søyle, eller
tilsvarende. Bad og flislagt parti i entre har varmekabler.
Det er også kabler i stue og kjøkken på leiligheter i
1.etasje.
Teknisk rom / bod
Støpt gulv med fliser og sluk. Flis Zeus Cinza 30x30
gulvflis. Panel på vegger.
Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning,
med separat avtrekk på kjøkken
TV / Internett
Det blir levert aksesspunkt for internett. Abonnement
bestilles separat.
Bod

Opplegg for vaskemaskin og sluk. VVB plasseres i bod.

Arealer og fordeling per etasje
Primærrom: 47,90 kvm - 108,70 kvm, Bruksareal: 53,4 kvm 116,4 kvm
Se prisliste for areal pr. leilighet. For informasjon om areal
pr. rom og pr. etasje se vedlagte tegninger. Rom som
inngår i P-rom er alle innvendige rom foruten bod.
Bruksareal (BRA) er det areal som ligger innenfor
omsluttede vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er
over 0,5 m2 (omsluttede vegger er yttervegger).
Innvendige skillevegger måles med tykkelse inntil 0,5 m2.
På plantegningene er det angitt et romareal som er
nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold
om mindre avvik. Angitte arealer på plantegning er basert
på foreløpige beregninger før detaljprosjektering. Selger
forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av
arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at
dette kan endre angitt totalt P-rom.

Oppvarming
Det leveres peis i stuen. Ingenting slår skikkelig
hyttefølelse som å fyre opp i peisen og nyte lyden av
knitringen fra flammene etter en lang dag.
Det er varmekabler på badet og i deler av gangen.
Leiligheten har balansert ventilasjon, noe som bidrar til et
godt innendørsklima og redusert varmetap.
Leiligheter 1.etg har varmekabler i stuedelen.
Det er ikke varmekilder i alle oppholdsrom.

Parkering / Garasje
Felles biloppstillingsplasser på fellesareal ved leilighetene.
Hver seksjon har bruksrett til 1 biloppstillingsplass. Se
tegninger for mere info. Muligheter for å gjøre tilvalg med
carport og EL-bil lading. Ta kontakt for priser.
Seksjonseiere som har nedsatt funksjonsevne har krav på
tilrettelagt plass. Sameiets styret kan pålegge en
seksjonseier uten behov for tilrettelagt plass å bytte
biloppstillingsplass. Bytteretten gjelder bare dersom
seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede
disponerer en biloppstillingsplass i sameiet. Retten til å
bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert
behov er til stede.

Eiendom/Hage
Adkomst
Følg RV 7 til Maurset via Hardangerbroen. Ta til høyre like
ved Sysendalen skisenter. Følg skilting ved felles visninger

Beskrivelse av tomt/hage
Felles tomt som blir opparbeidet med
biloppstillingsplasser, boder og trappeareler bak bygget.
Mellom og fremfor husene blir det opparbeidet et fint
grøntområdet. På nedsiden av adkomstvei er det lagt opp
til lekeområdet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av
kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor
eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å

vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt
megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak
av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal
følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få
prioritet etter disse.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve
prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige
nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie,
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet
til gjennomføringen av prosjektet innenfor
reguleringsplanen.
2016/10379-1/200 Seksjonering 06.01.2016
opprettet seksjoner: snr: 39 formål: Bolig tillegsdel:
Bygning sameiebrøk: 56/5887
opprettet seksjoner: snr: 40 formål: Bolig tillegsdel:
Bygning sameiebrøk: 54/5887
opprettet seksjoner: snr: 41 formål: Bolig tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 54/5887
opprettet seksjoner: snr: 42 formål: Bolig tillegsdel:
Bygning sameiebrøk: 126/5887
opprettet seksjoner: snr: 43 formål: Bolig tillegsdel:
Bygning sameiebrøk: 107/5887
opprettet seksjoner: snr: 44 formål: Bolig tillegsdel:
Bygning sameiebrøk: 61/5887
opprettet seksjoner: snr: 45 formål: Bolig tillegsdel:
Bygning sameiebrøk: 57/5887
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Offentlige forhold

foreløpig estimat basert på priser for år 2019. Endelige
fellesutgifter kan avvike.

Vei / Vann / Avløp
Privat til offentlig vei, vann og avløp. Det må forventes drift
og vedlikehold av felles privat vei og ledningsnett.

Fellesutgifter skal dekke eierseksjonssameiets ordinære
driftsutgifter og størrelse på disse avhenger av hvilke
tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge
før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler
megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.
Utbygger sørger for at ferdigattest foreligger ved
ferdigstillelse av prosjektet.

Reguleringsforhold
16

Arealdel til kommuneplan for Eidfjord, vedteken
28.03.2011.
Ifølge reguleringsplan Maursæth Fjellheim 4619-2004001, i
kraft 16.02.2004, er eiendommen regulert til
fritidsbebyggelse.

Energimerking
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t.
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med
utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er
gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte
bolig kunne innhentes hos megler.

Økonomi

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer
påhviler sameierne i felleskap i henhold til de enkelte
sameiebrøker. Felleskostnadene kan blant annet dekke
forsikring av bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer
og serviceområdet, vask av fellesarealer,
vaktmestertjenester, forretningsførsel og evt. andre
driftskostnader.
Det innbetales en oppstartskapital til sameiet på kr. 6.500,for hver leilighet. Oppstartskapitalen blir overført
forretningsfører når sameiet er etablert og megler har fått
utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er
innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.
Oppstartskapital skal være fri egenkapital og dekker bl.a.
gebyret til registrering av sameie i Brønnøysund.
Utbygger er ansvarlig for, og svarer for fellesutgiftene, for
eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.
Faste løpende kostnader pr. boenhet er fellesutgifter,
innboforsikring, strøm, vedlikehold, kommunale avgifter,
eiendomsskatt osv.
Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor
sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sameiebrøk.

Faste, løpende kostnader
Fellesutgiftene er anslått til å bli fra kr. 20,- til kr. 25,- pr
kvm BRA pr. måned. Det understrekes at dette er et

Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap av
felleskostnader eller forhold tilknyttet usolgte enheter.

Sameierne hefter for felleskostnader etter sin sameiebrøk.
Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte
fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge
ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å
opprettholde forsvarlig drift.
Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet
lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil
2 gang folketrygdens grunnbeløp. 1G er pr 1. mai 2020 kr
101 351,-.

Oppgjør
Ved kontraktsinngåelse skal 10 % av kjøpesummen være
innbetalt til meglers klientkonto som forskudd. Dette
beløpet skal være fri egenkapital/ubundne midler. Første
del av kjøpesummen innbetales når selger har frafalt sine
forbehold. Resten av kjøpesummen og omkostninger
forfaller til betaling ved overtagelse.
Kjøper er ikke forpliktet til å innbetale noen del av
kjøpesummen før utbygger har stilt garanti etter
bestemmelsene i bustadoppføringslovas §12.
Garanti § 12
Selger plikter å stille garanti overfor kjøper i henhold til
bestemmelsene i buofl. § 12. Garanti etter buofl. § 12 skal
stilles umiddelbart etter selgers aksept av kjøpers bud.
Delbetaling
Kjøpers delbetaling ved kontraktsinngåelse er et
depositum stillet av kjøper til sikkerhet for alle krav som
selger måtte få mot kjøper på bakgrunn av avtalen.
Beløpet vil bli stående på meglers klientkonto. Kjøper
frafaller gjennom denne deponeringen retten til å kreve

delbetalingen utbetalt til seg eller andre enn selger så
lenge avtalen ikke er hevet av en av partene. Rentene på
delsinnbetalingen tilfaller kjøper frem til overskjøting, dette
gjelder likevel bare dersom utbygger ikke stiller §47
garanti Jf. Bustadoppføringslova.
Det kan ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til
delbetalingen fra/på vegne av kjøperen for beløpet. (eks.
kjøpers bank).
Sikkerhetstillelse etter Bustadoppføringslova §47, tredje
ledd, vil utgangspunktet ikke gis ved innbetaling til
meglers klientkonto. Dersom selger stiller §47 garanti vil
delinnbetalinger gå over til å være selgers midler fra
tidspunktet for garantistillelse og beløpet kan utbetales til
selger. Ugjenkallelig bankgaranti skal inkludere renter for
delinnbetalinger ihtt. denne avtale.
Renter på innbetalt beløp tilfaller utbygger ved stilt §47
garanti.
Det er et vilkår for sluttoppgjør at eiendommene er
seksjonert, det foreligger § 12 garanti, det foreligger midl.
brukstillatelse eller ferdigattest og at boligen er
overskjøtet.

Finansiering
Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold,
herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale
med Nordea om formidling av lån og andre finansielle
tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Diverse
Annen nyttig informasjon
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å
orientere om prosjektets generelle bestanddeler,
funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke
en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig
til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. Alle
illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, "møblerte"
plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av
den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig
leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke,
bortsett fra hvitevarer. Det kan derfor fremkomme
elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i
leveransen. Inventar som er merket med stiplete linjer
medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i
salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle
boligene.
Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt
og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende
eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et
eventuelt kjøpetilbud inngis.
Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger
og tegninger som er presentert i prospektet, og den
endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom
tegninger i prospekt/Internettside og
leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper,
vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av
leveransen er begrenset til denne.
Sjakter og VVS føringer er ikke endelig inntegnet og
nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne
forekomme.

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra
de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske
utformingen av bygget.
Det gjøres oppmerksom på at utomhusarbeider ikke er
ferdig detaljprosjektert. Renovasjon, forstøtningsmurer,
fallsikringer, lekeplasser, belysning, fordelerskap, kummer
og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i
forhold til terrenget. Leveranse av plen og vegetasjon vil
kunne avvike i forhold til utomhusplan.
Ved overtagelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller
innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer.
Dersom utomhusarbeider ikke er fullført og
overtagelsesforretning av disse ikke er avholdt, vil et
forholdsmessig beløp pr. bolig/seksjon holdes tilbake på
meglers konto frem til overtagelsesforretning av utomhus
er gjennomført.
Overtagelsen av fellesarealer vil bli gjennomført med
sameiets styre etter overtagelse av seksjonene. Kjøper må
akseptere at sameiets styre skal representere alle
sameierne ved overtakelse av
fellesarealene.
OVERDRAGELSE/RESALG/TRANSPORT AV
KJØPEKONTRAKT
Ønsker kjøper å selge kjøpekontrakten (boligen) videre før
prosjektet er ferdigbygget og kjøper har overtatt boligen,
forbeholder selger seg retten til å godkjenne enhver
overdragelse. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en
slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr
på kr. 50.000,- inkl. mva. til selger. I tillegg kommer utgifter,
ved bruk av megler ved videresalg.
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Påkrevde endringer av garantier ved et evt.
videresalg/transport bekostes ikke av selger/ utbygger.
Disse må eventuelt dekkes av kjøper.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i
bustadoppføringslova. Ved en eventuell avbestilling før
selger har vedtatt byggestart betaler kjøper etter
bustadoppføringslova § 54 et avbestillingsgebyr på kr.
50.000,-. Ved avbestilling etter vedtatt byggestart kan
selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge
av avbestillingen etter § 53. Bestilte endrings- og
tilleggsarbeider betales i sin helhet.
18

Adgang til utleie (fritidsformål)
Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies
ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at
leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven §
24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å
godkjenne leietager.
Deler av boligen kan også leies ut, forutsatt at det er en
del av boligens godkjente hoveddel med rom godkjent for
varig opphold og at den utleide delen ikke er adskilt som
en selvstendig boenhet.

Konsesjon / Odel
Det er ikke odelsrett eller noen former for konsesjon ved
overdragelse av denne eiendommen.

Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av

klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er
forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon
krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner,
må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene
forbundet med dette.

Øvrige kjøpsforhold

forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og
senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Skulle
denne situasjonen oppstå, er megler forpliktet etter
eiendomsmeglingsloven til å gjøre kjøper oppmerksom på
at det bør etableres tilstrekkelig sikkerhet for kjøpers krav.
Megler skal deretter bistå partene med å etablere et
tilfredsstillende sikkerhetsarrangement som ivaretar
kjøpers interesser.

Planlagt overtagelse
Ferdigstillelse forventes 1.kvartal 2022 for byggetrinn 7.
Disse tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser
ikke dagmulkt.
Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter
bustadoppføringslova § 15. Den endelige datoen er
bindende og dagmulktsutløsende. Selger er ansvarlig for
at det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen.
Dersom leiligheten ferdigstilles tidligere enn antatt og
boligen er klare for overtakelse, kan selger kreve at
overtakelse fremskyndes tilsvarende. Slik fremskyndet
overtakelse skal varsles kjøper minimum 2 måneder før
overtakelsestidspunktet.
Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens
utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og
byggerengjort stand, uten leieforhold av noen art, slik at
hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Eiendommen
skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før
overlevering til kjøper.
Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, for
eksempel der utearealene ikke er ferdigstilt, er selger

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper
har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til
fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen
fra det tidspunktet eiendommen kunne vært overtatt.
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller
ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at
eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en
hendelse som selger ikke svarer for.
Se for øvrig punkt om "Særlige forbehold".

Selgers forbehold
Selger tar forbehold om rett til å endre pris og
salgsbetingelser på usolgte enheter.
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i
prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet
eller standard herunder arkitektoniske endringer,
materialvalg, leverandører og/eller i konstruksjoner
og/eller tomtetilpasning uten forhåndsvarsel. Eventuelle
endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet.
Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen.
Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge
av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme og

igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser.
Selger vil, så langt det er praktisk mulig, informere kjøper
om slike endringer. Selger tar forbehold om å overdra
rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet
selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper
aksepterer en slik eventuell overdragelse.
Utbygger tar forbehold om at illustrasjoner brukt i
markedsføring kan avvike.

selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres
gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge
innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte
påkostninger.

Maurseth Fjellandsby Byggetrinn 7 er planlagt med 7
selveiende fritidsleiligheter.
Bygget er en del av et større utbyggingsprosjekt som
består av til sammen 12 leilighetsbygg.

Meglers vederlag og utlegg

Utbygger og selger er Maurseth Fjell-Landsby AS

Pr enhet:
Provisjon(2,5%)
Grunnpakke markedsføring (Kr.6 900)
Oppgjørskostnad (Kr.5 980)
Oppgjørskostnad og delinnbetaling (Kr.6 250)

https://maurseth-fjellandsby.no/

Solgt ihht bustadoppføringsloven
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som
regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved
avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der
bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til
aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til
grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for
eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas
bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse
med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3%
av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter
overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47
forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt
forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før
hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av
garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres
ikke og bekostes ikke av selger.

Selger dekker også innhenting av informasjon fra Eidfjord
kommune, evt. foto, tilrettelegging og evt. felles
markedsføring av prosjektet.
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Leilighetene leveres nøkkelferdige med fokus på funksjonalitet, design, estetikk og god romfølelse. Leveransen inkluderer kjøkken med
integrerte hvitevarer, komplett bad med innredning, enstavs parkett i hele leiligheten. Helfliset bad, og fliser i deler av entre.

Standard leveranse

Leigland Bygg AS er totalentreprenør, og produserer bygningselementene i bygda Strandvik i Vestland fylke, på egen fabrikk.

Elementproduksjon

Arkitekturen er moderne, men innehar tradisjonelle elementer. Det er lagt vekt på mye luft og lys gjennom store vindusfelt, og hver
fritidsbolig er plassert med hensyn til sol og utsikt. I stedet for et tradisjonelt leilighetsbygg er det bevisst valgt en kombinasjon av
rekkehus og leiligheter—noe som gir fritidsboliger med spennende romløsninger og tilgang til uteplass.

Bygningene

Den storslåtte naturen på Maurseth, og tomtens fantastiske beliggenhet midt i hjertet av dalen –omkranset av elven Bjoreio og fjellene
rundt—har vært de viktigste inspirasjonskildene til prosjektet.

Maurseth Fjellandsby bygges ut i flere etapper. Til nå er det bygget og ferdigstilt 6 byggetrinn. Salget av neste byggetrinn er startet med
til sammen 7 leiligheter.

Utbygging

PROSJEKTET

| Maurseth Fjella dsby | BT

Inngangsdører leveres som på tegning, standardfarge
S9000-N (svart).

Dører

Overflatebehandlet trevindu i farge RAL 8019.

Vinduer

Dobbelfalset liggende kledning i farge Skigardsgrå.

Kledning

Det vil bli bruksrett til en parkeringsplass til hver enkelt bolig. Det
vil bli etablert felles ladestasjon for EL-biler.

Leveres som på tegning, uisolert, med betonggulv og lys.

Utvendig bod

Leveres svart stålpipe

Pipe

Takpapp og torv

Tak

Terrasser, altaner og inngangspartier som vist på tegning, levert som
trykkimpregnerte terrassebord.

Tomtens naturlige vegetasjon vil ivaretas i best mulig grad

Parkering

Altaner

Utomhus

UTENDØRS

LEVERANSEBESKRIVELSE
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Lister og foringer til dør og vinduer beiset i farge som panel
på vegger.

Lister og foringer

Malt gips i farge tilpasset panel på vegger i 1. etasje. Panel i
øvrige etasjer.

Tak

Stående børstet sprekkpanel i furu, 13x120 i fargen
skogbrun, Gulvlister i furu beiset i samme farge som panel.

Vegger

Beiset i farge tilpasset interiøret

I stue, kjøkken, gang, soverom, bod og korridor leveres
Pergo 1-stavs parkett Cottage Oak Plank. Deler av entre
leveres med fliser.

Det blir levert fliser på gulv i felles trapperom. Malt gips på vegger.

Fellesareal

Støpt gulv med fliser og sluk. Flis Zeus Cinza 30x30 gulvflis. Panel
på vegger.

Teknisk rom / bod

I stue levers peisovn Scan-Line 7D sort med søyle, eller
tilsvarende. Bad og flislagt parti i entre har varmekabler.

Peisovn og oppvarming

Alle innerdører leveres som slette dører i farge S9000-N (svart).

Dører

Trapp

Gulv

INNENDØRS

LEVERANSEBESKRIVELSE

| Maurseth Fjella dsby | BT

Malt gips i 1. etasje. Panel i øvrige etasjer.

Tak

Fliser Move Aluminio 20x40 veggflis

Vegg

Fliser på gulv Zeus Cinza format 30x30, i dusjsonen 10x10. Støpt
gulv med varmekabler.

Gulv

BAD

LEVERANSEBESKRIVELSE

Opplegg for vaskemaskin og sluk. VVB plasseres i bod.

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning, med
separat avtrekk på kjøkken

| Maurseth Fjella dsby | BT

Det leveres blandebatteri i svart matt utførelse, og opplegg for
oppvaskmaskin

Kjøkken

Det leveres baderomsmøbel 60 cm, i mørk utførelse, med
heldekkende servant. Det levers blandebatteri til dusj og servant og
takdusj i svart matt utførelse. Dusjvegger leveres med svarte profiler.
Det leveres vegghengt toalett med sete, og svart matt trykkplate.

Bad

VVS

Det blir levert aksesspunkt for internett. Abonnement
bestilles separat.

TV / Internett

Bod

Ventilasjon

TEKNISK

LEVERANSEBESKRIVELSE
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De årlige felleskostnadene vedtas på årsmøtet i sameiet og skal
dekke alle felles driftsutgifter.

Brøyting og andre fellesfunksjoner vil bli organisert av sameiet.

Maurseth Fjellandsby er organisert som et sameie, der Vestbo er
forretningsfører.

ORGANISERING / FELLESKOSTNADER

LEVERANSEBESKRIVELSE
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Bærende konstruksjoner, avløp og rørførende vegger, vask og avtrekk kjøkken, uttak for vann og avløp for dusj og toalett, plassering av
teknisk utstyr og fasadeutrykk kan ikke endres. Alle endringer utover dette må vurderes individuelt.

Dersom du ønsker å skaffe produkter til boligen selv, må du vente til etter overtakelse. Det er ikke mulig å trekke ut produkter som er av
betydning for brukstillatelse.

Pris på tilvalg vil bestemmes utfra kundebehandling, prosjektering og planlegging, produktkostnad og montering. Alle tilvalg vil bli fakturert
i forbindelse med totalsum for leiligheten, og må være betalt før overtakelse kan finne sted.

Alle tilvalg gjøres via kontaktpersoner du vil få presentert i her, og du vil bli tilbudt møte med alle leverandører.

Du får frihet til å velge mellom standardleveranse og ulike tilvalg. Noen tilvalg kan være uten priskonsekvens, mens andre vil få et tillegg.

Alle leilighetene leveres med gjennomtenkte løsninger og tidsriktige interiørvalg. Likevel vil man som kunde av og til gjøre noen endringer
for å gi leiligheten et personlig preg.

I denne delen finner du informasjon om standardløsning og kontaktpersoner for eventuelle tilvalg og ønskede endringer.

STANDARDLEVERANSE OG TILVALG

Ar id Joh se

Leigla d Bygg AS
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Ko taktperso

Le era dør

Telefo

ar id@leigla dbygg. o

E-post

Dersom byggefasen er satt i gang vil slike endringer i de fleste tilfeller, ikke være mulig.

Alle arealer som er oppgitt er ca.
arealer. En gjør oppmerksom på at det
kan oppstå mindre avvik mellom
teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet
(BRA) er arealet innenfor boligens
omsluttede vegger inklusiv innvendige
boder og sjakter. Arealet som er oppgitt
på de enkelte rom er rommets netto
gulvareal. Man kan således ikke
summere rommenes arealer og få
bruksareal.

Dersom du er tidlig ute i prosessen er enkelte mindre endringer på planløsning mulig. Hver endring må vurderes individuelt av alle fag.

PLANLØSNING

Ko taktperso

Ti a La døy

Le era dør

Leigla d Bygg AS

Telefo

ti a@leigla dbygg. o

E-post

.s art ar e. o

Vegger i leilighetene kles i børstet sprekkpanel fra Moelven, i fargen Skogbrun. Listverk og foringer i samme utførelse. Tak i 1. etasje
males i farge tilpasset panelet. Tak kles i panel i øvrige etasjer. Gulv fra Pergo av typen Cottage Oak, enstavs parkett. Dører leveres slett,
svart.

OVERFLATER

Ti a La døy

Nordsjøkjøkke

| Maurseth Fjella dsby | BT

/ Leigla d Bygg AS

Ko taktperso

Le era dør

Be keplate

Telefo

ti a@leigla dbygg. o

E-post

Kjøkken leveres av Nordsjøkjøkken i modellen Riga sort eik. Benkeplate i laminat, sort vask og sort armatur. Integrerte hvitevarer.

KJØKKEN

Ti a La døy

WITT / BOSCH

| Maurseth Fjella dsby | BT

/ Leigla d Bygg AS

Ko taktperso

Le era dør

Telefo

BOSCH
DWP64BC60

ti a@leigla dbygg. o

E-post

Alternative pakkeløsninger fra Siemens, Bosch og
WITT er tilgjengelig som tilvalg.

Kjøkken leveres med integrerte hvitevarer fra WITT. Det tas forbehold om modellendringer som følge av utgåtte modeller og annet.

HVITEVARER

Therese Teige Nielse

Ar e Hagseth

Skåtu VVS AS

Fylli ge Flis & Mur AS

| Maurseth Fjella dsby | BT

Ko taktperso

Le era dør

x

Telefo

Zeus Cinza

gulvflis

Standard—Move Aluminio

svarte profiler. Alle armatur er i utførelsen svart matt.

x

x

ar e@fylli ge -flis- ur. o

therese@skaatu . o

E-post

Zeus Cinza
dusjsone

veggflis

Bad leveres med vegghengt toalett med sort trykkplate. Møbel i sort eik med heldekkende servant, og takdusj. Det leveres dusjdører med

BAD

Joh -Ei ar Vik

Fusa Elektro AS

| Maurseth Fjella dsby | BT

Ko taktperso

Le era dør

Telefo

Se eget dokument for standardleveranse tilpasset din leilighetstype.

joh .ei ar@fusa-elektro. o

E-post

ELEKTRO

| Maurseth Fjella dsby | BT

Dersom det er avvik mellom leveranseomtale og kjøpekontrakt, går kjøpekontrakt fremfor leveranseomtalen.

utgåtte produkter o.l.

kjøpesum så lenge endringene ikke påvirker boligens funksjon vesentlig. Det tas også forbehold om materialendringer som følge av

Selger tar forbehold om retten til å gjøre justeringer og tilpasninger frem til ferdigstilling. Slike justeringer gir ikke kjøper rett på endring av

veggtykkelse, sjakter for tekniske installasjoner, innkassing av ventilasjon m.m.

detaljprosjektert. Det må derfor under detaljprosjektering påregnes å forekomme mindre justeringer. Dette kan for eksempel gjelde

Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet forut for oppføring og før alle forhold av teknisk karakter er kjent, og før bygget er ferdig

FORBEHOLD

EIDFJORD KOMMUNE

tlf.: 53 67 35 00 faks: 53 67 35 75

EIGEDOMSOPPLYSNINGAR TIL MEKLAR o.a.
Eigedom: Gnr.: 17

Bnr.: 307

Fnr.:

Snr.:

Planopplysningar
For eigedomen gjeld følgjande planar/planvedtak:
1. a) Kommuneplan/kommunedelplan:
Arealdel til kommuneplan for Eidfjord, vedteken 28.03.2011
b) I følgje gjeldande plan er arealbruken for eigedomen fastsett til:
2. Finst det reguleringsplan(ar) som femner om eigedomen eller del av denne?
Nei
Ja x Dersom ja, følgjer kartutsnitt med symbolforklaring vedlagt i digital form.
Dersom ja, gjeldande reguleringsplan:
Maursæth Fjellheim 1232-2004001 vedtatt 16.02.2004
(Kopi av tilhøyrande reguleringsføresegner kan tingast som tilleggsprodukt om ønskjeleg)
3. Er det godkjend mindre vesentlege endringar av planen som vedkjem eigedomen og som
ikkje er oppdatert i plankartet?
Nei x Ja
Dersom ja, følgjer turvande dokumentasjon i digital form
4. Ligg det føre godkjende tiltaksplanar/reguleringsplanar for nabo-/gjennbueigedom?
Nei
Ja x
Dersom ja, tiltaksplanar/reguleringsplanar som gjeld: Same som reguleringsplan synt i
punktet 2.

Tilleggsopplysningar
(Her opplyser kommunen om det for området eller tilgrensande område er starta
reguleringsplanarbeid dersom området er utan slik plan eller om det ligg føre plan om revisjon
av eksisterande plan.)

Infoland®
Norsk Eiendomsinformasjon AS

EIDFJORD KOMMUNE

tlf.: 53 67 35 00 faks: 53 67 35 75

EIGEDOMSOPPLYSNINGAR TIL MEKLAR o.a.
Eigedom

Gnr.: 17

Bnr.: 307

Fnr.: 0

Snr.: 9

PLANOPPLYSNINGAR
For eigedomen gjeld følgjande planar/planvedtak:
1. a) Kommuneplan/kommunedelplan:
Arealdel til kommuneplan for Eidfjord, vedteken 28.03.2011
b) I følgje gjeldande plan er arealbruken for eigedomen fastsett til:
2. Finst det reguleringsplan(ar) som femner om eigedomen eller del av denne?
Nei
Ja x Dersom ja, følgjer kartutsnitt med symbolforklaring vedlagt i digital form i
målestokk 1:1000.
Maursæth Fjellheim 1232-2004001, i kraft 16.02.2004.
(Kopi av tilhøyrande reguleringsføresegner kan tingast som tilleggsprodukt)

3. Er det godkjend mindre vesentlege endringar av planen som vedkjem
eigedomen og som ikkje er oppdatert i plankartet?
Nei x Ja
Dersom ja, fylgjer dokumentasjon i digital form.

4. Ligg det føre godkjende tiltaksplanar/reguleringsplanar for nabo og/eller
gjennbueigedom?
Nei
Ja x
Dersom ja, er det fylgjande tiltaksplanar/reguleringsplanar som gjeld:
Maursæth Fjellheim 1232-2004001, i kraft 16.02.2004

Tilleggsopplysningar:
Her opplyser kommunen om det for området eller tilgrensande område er starta reguleringsplanarbeid
dersom området er utan slik plan eller om det ligg føre plan om revisjon av eksisterande plan.

Infoland®
Norsk Eiendomsinformasjon AS

Veggrøft åpen

Veg

Gateadresse
Adressepunkt tekst

Vegnummer

Vegadresse

Tekst for Vegadresse

Godkj. Nybygg

Abc

Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift

Målelinje/Avstandslinje

Frisiktslinje

Bebyggelse som inngår i planen

Byggegrense

Formålsgrense

Planens begrensning

Regulerings- og bebyggelsesplanområde

Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008

Parkeringsplasser med bestemmelser

Annen veggrunn - grøntareal

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Gang/sykkelveg

Veg

NB!
Kombinerte formål kan visast med feil teikneregel i teiknforklaringa.

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Grense for bevaringsområde

Grense for restriksjonsområde

Reguleringsplan-Kombinerte formål (PBL1985 § 25,2.ledd)

Annet fellesareal for flere eiendommer

Felles grøntanlegg

Felles lekeareal for barn

Felles parkeringsplass

Reguleringsplan-Fellesområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.7)

Friluftsområde (på land)

Parkbelte i industristrøk

Reguleringsplan-Spesialområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.6)

Gangveg

Annen veggrunn

Reguleringsplan-Offentlige trafikkområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.3)

Område for fritidsbebyggelse

Område for boliger med tilhørende anlegg

Reguleringsplan-Byggeområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.1)

Bygning, uten Bygningspunkt

Bygning, Tatt i bruk (i GAB)

Bygning, Midl. brukstill.

Bygning, Tatt i bruk (i matrikkelen)

Bygning, Igangsettingstill.

Bygning, Andre bygg

Bygning, Fritidsbygg

Bygning, Boligbygg

Matrikkel Bygning

Abc

Matrikkel Tiltak (Avgjørelser i enkeltsaker)

Abc

Matrikkel Adresse

Grensepkt uten egenskaper

Annet grensemerke

Geometrisk hjelpepepkt

Offentlig godkjent

Grensepkt skissekvalitet (metode 80 / 81 / 82)

Grensepkt >= 500 cm

Grensepkt < 200 cm

Grensepkt <= 30 cm

Grensepkt <= 10 cm

Grense >= 500 cm

Grense < 200 cm

Grense <= 30 cm

Grense <= 10 cm

Hjelpelinje vannkant

Hjelpelinje fiktiv

Hjelpelinje veg

Grunneiendom

Navn på vann, stor skrift

Abc

Matrikkelkart

Abc

Stedsnavn og andre tekster

Kumlokk

Ledningsnett VA

Abc

Bygning punkt

Eiendomsteig

Abc

Adresser

Bygninger

Eiendomsgrense

Eiendomsinformasjon

Elv/Bekk kant

Elv/Bekk

Elv/Bekk

Innsjøer og vassdrag

Forsenkningkurve 1m

Høydekurve 1m

Høydekurve 5m

Høydeinformasjon

Mast Liten stolpe

Ledningsnett EL

VEG

Kjøpekontrakt
Bolig under oppføring
(selveier/eierseksjon)

Løken

Megler:
Type oppdrag:
Eierform:
Oppdragsnr:
Omsetningsnr:

Herleiksplass & Partnere AS Foretaksregisteret orgnr. 923722629MVA
04.Salg fritid-prosjektert(buoppflov)
Eierseksjon / Fellestomt
315-20-xxxx

KJØPEKONTRAKT
Om rett til selveiet fritidsbolig under oppføring

Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl.) av 13. juni nr. 43 1997 og annen
bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller
fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
Utbyggers prospekt med beskrivelse av eiendommen, samt meglers salgsoppgave og vedlegg med
informasjon om rettigheter og forpliktelser for kjøper av bolig under oppføring, er en del av
denne kontrakt.

Mellom

Maurseth fjell-landsby AS
Org.nr. 999 277 748
Odnavik
5643 Strandvik
Mob: 97 54 67 97 E-post: magne@skaatun.no
heretter kalt selgeren, og
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxx

heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende avtale

§1
SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
Type eiendom
Matrikkel
Eierform tomt

Selveierleiligheti eierseksjonssameie
Gnr. 17 Bnr. 307 Snr_____ i Eidfjord kommune
Fellestomt

Til fritidsboligen medfølger:


Bruksrett til 1 biloppstillingsplass på felles opparbeidet parkeringsplass

Prosjektet er planlagt med 7 seksjoner.
Hjemmelshaver til eiendommen er Maurseth fjell-landsby as org.nr. 999 277 748
Fritidsboligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent
med og som følger som vedlegg til denne kontrakt.
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§ 2 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
Kjøper må betale omkostninger uoppfordret til meglers klientkonto samtidig med sluttoppgjøret.
Under følger en total oppstilling:
Kjøpesum og omkostninger
Eiendommen overdras for en kjøpesum stor
'-kroner ------ - heretter kalt "kjøpesummen"
som gjøres opp på følgende måte:'

Beløp
kr. X.xxx.xxx,-

Forskudd skal innbetales når selger har bortfalt
sitt forbeholdt og stilt §12 garanti.

kr.Xxx.xxx,-

Resterende kjøpesum senest én virkedag før
overtagelsesdato.

kr.X.xxx.xxx,-

I tillegg til kjøpesum må kjøper betale følgende
omkostninger:
Startkapital
Dokumentavgift
Tingl.gebyr skjøte
Tingl.gebyr pantedokument
Pantattest kjøper
Omkostninger i alt.
Kjøpesum og omkostninger i alt i alt.

Kr. 6.500,Kr. 6.250,Kr. 585,Kr. 585,Kr. 172,Kr. 14 092,Kr. X.xxx.xxx,-

Hertil kommer tinglysingsgebyr og attestgebyr (med satser som i oppstillingen over) for hvert
pantedokument kjøper ytterligere må la tinglyse i forbindelse med etablering av lån. Omkostningen
forfaller til betaling samtidig med restvederlaget. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter
og gebyrer. Fullt oppgjør må være disponibelt på meglers klientkonto før overtagelse.

Kjøpesummen er kun gjenstand for justeringer på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider ved
skriftlig avtale mellom partene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid
nedenfor som endrer kjøpesummen mer enn 15 %, jf. buofl. § 9. Alle endrings- eller tilleggsarbeider
som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene. Avtalen skal redegjøre for pris og ev.
fristforlengelse som følge av endringene.

§ 3 OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av megler eller oppgjørsforetak og gjennomføres i henhold til
inngått avtale mellom kjøper og selger.
Oppgjør mellom partene foretas av:
Vestoppgjør AS
Pb. 15 Nesttun
5852 Bergen.
Tlf 55 32 11 00 / E-post: post@vestoppgjor.no
Evt. bruk av eksternt oppgjørsforetak endrer ikke ansvarsforholdet som meglerforetaket har overfor
kjøper og selger.
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Avtalte forskudd, fakturerbare tilleggsarbeid, sluttoppgjør, omkostninger og evt. forsinkelsesrenter
skal i sin helhet overføres eiendomsmeglers klientkonto nr 64010821930, og merkes med 315-2x-xxxx
Løken 127/129/131/133 – xxxxxxxxx
Hvis forskudd eller depositum innbetales i ligningsåret før sluttoppgjør, skal kjøper oppgi beløpet som
formue i skattemeldingen.
Dersom beløpet ikke kommer samlet overført fra èn,norsk bank på vegne av kjøper, forutsettes det at
kjøper avklarer forholdet skriftlig med megler i god tid før oppgjør.
Kjøper har ingen plikt til å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt garanti etter buofl.
§ 12, og evt. forskuddsgaranti etter buofl. § 47.
Selger samtykker i at megler, så snart forskuddsbeløpet er underlagt selgers instruksjonsrett, kan
trekke sitt tilgodehavende etter oppdragsavtalen.
Kjøpers delbetaling ved kontraktsinngåelse er et depositum stillet av kjøper til sikkerhet for alle krav
som selger måtte få mot kjøper på bakgrunn av avtalen. Beløpet vil bli stående på meglers klientkonto.
Kjøper frafaller gjennom denne deponeringen retten til å kreve delbetalingen utbetalt til seg eller andre
enn selger så lenge avtalen ikke er hevet av en av partene. Rentene på delsinnbetalingen tilfaller kjøper
frem til overskjøting, dette gjelder likevel bare dersom utbygger ikke stiller §47 garanti Jf.
Bustadoppføringslova. Renter på innbetalt beløp tilfaller utbygger ved stilt §47 garanti.
Det kan ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til delbetalingen fra/på vegne av kjøperen for
beløpet. (eks. kjøpers bank).
Sikkerhetstillelse etter Bustadoppføringslova §47, tredje ledd, vil utgangspunktet ikke gis ved
innbetaling til meglers klientkonto. Dersom selger stiller §47 garanti vil delinnbetalinger gå over til å
være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse og beløpet kan utbetales til selger. Ugjenkallelig
bankgaranti skal inkludere renter for delinnbetalinger ihtt. denne avtale.
Når selger har oppfylt vilkåret om å stille forskuddsgaranti etter buofl. § 47, godskrives selger renter
av innestående forskuddsbetalinger på klientkonto, bortsett fra renter av omkostninger som er innbetalt
av kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre
enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3).
Kjøpesummen regnes ikke som betalt før denne er godskrevet (valutert) meglerforetakets klientkonto.
Dette innebærer at sluttoppgjøret (restsaldo etter betaling av forskudd) må overføres til klientkonto
senest en virkedag før overtagelse. Dette gjelder også vederlag for endringer og tilvalg som er avtalt
mellom kjøper og selger.
Dersom kjøpet skal finansieres ved lån med pant i eiendommen, skal pantedokument(er) i
tinglysingsklar stand være mottatt av meglerforetaket eller oppgjørsforetaket i god tid før overtagelse.
Kjøper må svare forsinkelsesrente av hele kjøpesummen ved forsinket innbetaling. Dersom
forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 4 uker eller mer,
betraktes oversittelsen som et vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren rett til å heve. Mislighold
som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr.
86 § 13-2, 3. ledd bokstav e).
Selgeren har rett til å heve kontrakten og dekke sitt dokumenterte tap gjennom dekningssalg dersom
kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne kontrakt.
Dersom kjøper påberoper seg mangler ved overtagelse, skal det omtvistede beløp likevel betales til
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klientkonto (eller til sperret konto iht. buofl. «§ 49 Deponering av omtvista vederlag») innen fastsatt
frist for at overtagelse skal kunne gjennomføres. Selger er da forpliktet til å avholde overtagelse, og
megler vil etterkomme kjøpers instruksjon om tilbakehold av (deler av) kjøpesummen som sikkerhet
retting av manglene. Alternativt blir partene enige om at deler av kjøpesummen sperres inntil
manglene er utbedret. Meglerforetaket vil i slike tilfeller kun foreta utbetaling iht. skriftlig enighet
mellom partene, eller rettskraftig dom.
Oppgjør og utbetaling til selger gjennomføres ikke før hjemmel til eiendommen er tinglyst på kjøper,
jf. buofl. § 46, 1. ledd, og avtalte forbehold er oppfylt. Utbetaling til selger kan likevel gjennomføres
ved tidspunkt for overtagelse, dersom selger har stilt forskuddsgaranti iht. buofl. § 47 for hele
kjøpesummen.
Det tar vanligvis 10 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt hos megler til oppgjør og
utbetaling til selger kan gjennomføres. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg.
Rundt enkelte datoer og på sommeren kan det ta opptil 20 virkedager før oppgjør overfor selger
foretas. Dette varierer etter hvor lang behandlingstid Statens Kartverk har, og megler/oppgjørsavdeling
kan på ingen måte påvirke dette. Uavklarte problemstillinger kan forsinke tinglysing og påfølgende
oppgjør.
Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om «tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering».
Dette medfører at megler må gjennomføre identitetskontroll av kjøper(ne) før oppgjør og overskjøting
kan skje.
§ 4 GARANTIER
Selger plikter å stille garanti overfor kjøper i henhold til bestemmelsene i buofl. § 12. Garanti etter
buofl. § 12 skal stilles umiddelbart etter selgers aksept av kjøpers bud. Hvis selger har tatt forbehold
skal garanti stilles straks etter at forbehold er oppfylt og under enhver omstendighet innen
byggearbeidene starter. Det kan stilles en samlet garanti for alle seksjonene med fellesarealer.
Garantibeløpet for den enkelte seksjon/kjøper skal angis. Kjøper har rett til å holde tilbake
kjøpesummen til det er dokumentert at garanti er stilt.
Garantien skal gjelde i fem år etter overtakelsen og dekke en sum tilsvarende 5 % av kjøpesummen.
For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse, skal garantisummen være 3 % av den opprinnelige
kjøpesummen.
Dersom innbetalt forskuddsinnbetaling skal utbetales til selger skal selger stille forskuddsgaranti, jf.
buofl. § 47 som sikkerhet for dette. Forskuddsgarantien skal minst dekke innbetalt forskudd. Det kan
ikke avtales at mer enn 90% av kjøpesummen skal betales før overtagelse, jf. buofl. § 47, første ledd
c).
Det kan avtales at kjøper skal stille garanti eller annen sikkerhet for rett oppfyllelse av avtalen, jf.
buofl. § 46, 2. ledd.

§ 5 HEFTELSER
Kjøper har mottatt utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av
denne.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers
regning. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom utleggsforretninger varsles
eller blir avholdt innen overtagelse.
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Eiendommen overdras fri for heftelser, med unntak av erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank
vil få prioritet etter disse.
Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning.
Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller
utleggsforretninger, utover det som grunnbokutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å
underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted.
Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt
eller forfaller før overtagelsen (jf. § 9).
Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring
til annet pantobjekt, de lån som fremgår av grunnbokutskriften/ oppgjørsskjema og som det ikke er
avtalt at kjøper skal overta.
[1] Kjøper er kjent med følgende anmerkninger av betydning som foreligger på Eiendommen
grunnboksblad:
2016/10379-1/200 Seksjonering 06.01.2016
opprettet seksjoner: snr: 39 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 56/5887
opprettet seksjoner: snr: 40 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 54/5887
opprettet seksjoner: snr: 41 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 54/5887
opprettet seksjoner: snr: 42 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 126/5887
opprettet seksjoner: snr: 43 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 107/5887
opprettet seksjoner: snr: 44 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 61/5887
opprettet seksjoner: snr: 45 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 57/5887

Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter overnevnte tinglyste
rettigheter/servitutter.
Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter.

§ 6 TINGLYSING/SIKKERHET
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Dersom det er to eller flere
kjøpere som kjøper sammen, utstedes skjøtet med like andeler til hver kjøper med mindre det er gitt
uttrykkelig beskjed til megler om annen fordeling av eierbrøk. Skjøtet skal oppbevares hos megler,
som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger. Partene gir
megler/oppgjørsavdeling anledning til å påføre seksjonsnummer på skjøte når dette foreligger.
Selger har forpliktet seg til å utstede pantedokument m/urådighet (sikringsobligasjon) tilsvarende
salgssummen, (eventuelt pålydende anslått verdi + 25% ved oppdragsinngåelse) til Vestoppgjør som
har foretatt tinglysing av denne for selgers regning i salgsobjektet. Sikringsobligasjonen inneholder
urådighetserklæring.
Meglerforetaket, eventuelt oppgjørsselskapet, skal vederlagsfritt besørge sikringsobligasjonen slettet
etter at oppgjøret mellom partene er avsluttet og skjøtet tinglyst på kjøper.
All tinglysing av dokumenter skal foretas av megler. Dokumenter som kjøper skal la tinglyse på
eiendommen må snarest, og i god tid før overtagelse, overleveres megler i undertegnet og
tinglysingsklar stand.
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Selgerens kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før samtlige vilkår
for frigivelse av kjøpesummen er oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2.

§ 7 FRITIDSBOLIGEN
(1) Fritidsboligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er gjort
kjent med og som er en del av denne kontrakt.
(2) Alle arbeider skal utføres etter god håndverksmessig standard i samsvar med den
bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger prospektet.
Selger har likevel rett til å foreta endringer som beskrevet i pkt. 5 og 9.
(3) I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i
materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse
ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
(4) Ca. 1 år etter at eiendommen er overlevert, vil selgeren foreta kontrollbefaring og deretter utføre
eventuelle justeringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll som settes opp ved befaring.
(5) Dersom kjøperen krever endringer eller tilleggsarbeider, skal selgeren komme med en skriftlig
redegjørelse for hva dette vil medføre av økte kostnader og endringer av tidsbruk. Endringer og
tilleggsarbeider som skal utføres på eiendommen, skal avtales skriftlig med selger med angivelse av
tilleggsvederlag samt endrede tidsfrister. Endringer og tilleggsarbeider som avtales mellom kjøper og
selger, blir en del av denne kontrakt.
(6) Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis
serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.
Kjøper kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeider dersom dette vil føre til ulemper for
selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell
fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Selger har rett til å kreve tilleggsfrist ved
endringer og tilleggsarbeid som forsinker fremdriften jf. buofl. § 11.
(7) Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn
15 prosent jf. buofl. § 9.
(8) Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. i henhold til buofl. §
44. Selger har videre rett til å kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av endrings- og
tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes.
(9) Ekstra vederlag som følge av endringer, tilleggsarbeider og tilvalg som kjøper bestiller fra selger,
innbetales til meglers klientkonto før overtagelse, se denne kontrakts § 3 Oppgjør. Beløpet utbetales til
selger når kjøper har overtatt eiendommen og skjøtet er tinglyst på kjøper, jf. buofl. § 46. Avtale om
forskuddsbetaling forutsetter at selger stiller forskuddsgaranti etter buofl. § 47.
(10) Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg, uten at dette gir rett
til endring av avtalt pris, forutsatt at endringene ikke reduserer boligens kvalitet. Slike endringer er
ikke å anse som mangler, og gir derfor ikke kjøper rett til prisavslag, retting eller andre
mangelsbeføyelser. Selger skal, så langt det er mulig, informere kjøper om endringer som nevnt over.
(11) Kjøper er kjent med forpliktelsene knyttet til å dekke boligens løpende kostnader etter
overtagelse.
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§ 8 TOMT OG UTENDØRSARBEIDER
Utomhusarealer leveres i henhold til utomhusplanen og kjøpsinformasjon vedlagt denne kontrakt.
Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter
seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig.
Inntil samtlige seksjoner i byggetrinnet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner
og utstyr, eventuelle brakker mv., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som
dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.
Hvis det på tidspunkt for overtagelse gjenstår utomhusarbeider, har kjøper rett til å holde tilbake så
mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at gjenstående arbeider ferdigstilles, jf. buofl. § 31.
Kjøper aksepterer at tilbakehold gjøres på meglers klientkonto.

§ 9 FREMDRIFT OG OVERTAKELSE
Eiendommen overtas av kjøper 1. kvartal 2022 med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt
selger, forutsatt at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Dette basert på byggestart ca. mai 2021. En
senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsesdato. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på
at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til buofl. § 10.
Selger innkaller kjøper til overtagelsesforretning med minst syv dagers varsel, jf. buofl. § 15. Selger er
ansvarlig for at det skrives overtagelsesprotokoll fra overtagelsesforretningen.
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggerengjort stand, uten leieforhold av
noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
skal foreligge før overlevering til kjøper.
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar
kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet
eiendommen kunne vært overtatt.
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen
bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.
Fra overtagelse av eiendommen svarer kjøper for alle eiendommens utgifter, og kjøper har fra dette
tidspunkt rett til eventuelle inntekter av eiendommen.

§ 10 KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD – REKLAMASJON
Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke overleverer eiendommen til avtalt tid, kan
kjøperen på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, retting, prisavslag,
erstatning, dagmulkt, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan
selgeren på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, heving, erstatning,
forsinkelsesrenter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til kjøperen.
Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse
av plikter etter avtalen, må vedkommende gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende
og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at misligholdet/mangelen ble oppdaget eller
burde vært oppdaget, jf. buofl. §§ 17 og 29.

Sign kjøpere

Side 9 av 10

Sign selgere

§ 11 FORSIKRING
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen.
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av
forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
§ 12 AVBESTILLING
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54.
Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 50.000,Ved avbestilling etter at bygging er igangsatt vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske
tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.
§ 13 BILAG
Kjøper har mottatt følgende bilag, og har forut for avtaleinngåelsen gjort seg godt kjent med innholdet
i disse:













Leveransebeskrivelse
Meglers salgsoppgave
Grunnbokutskrift for eiendommen
Seksjoneringstegninger
Bygningstegninger
Sameiets vedtekter
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser
Opplysninger fra kommunen
Budjournal
Informasjonsbrosjyre til kjøper av bolig under oppføring
Mal overtagelsesprotokoll
Annet:

Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og
ett beror hos eiendomsmegler.
Sted/dato:
Kjøper:

Selger:

………………………………………………

……………………………………………
Maurseth fjell-landsby AS
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Sendes til: Privatmegleren PrivatMegleren Herleiksplass & Partnere v/Ådne Holestøl Hognerud
Tlf: 92 20 81 95 Mail: hognerud@privatmegleren.no
For eiendommen: Løken 133 - 7 selveierleiligheter
Gnr. 17 Bnr. 307 i Eidfjord kommune
Oppdragsnummer: 315-20-9013
Bolignummer:
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:
Kjøpesum: kr.

med bokstaver: 00/100

+ omkostninger i henhold til opplysninger i salgsoppgave m/tilbehør for eiendommen.
Ved første gangs oversendelse må kopi av leg. for alle budgivere vedlegges kjøpetilbudet (unngå bankkort).
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Referanse & tlf. nr.

Bank/låneinstitusjon:

Lån

Kr

Egenkapital

Kr

Totalt

Kr
*JA

Ønskes uforpliktende finansieringstilbud fra Nordea?

NEI

* Ved ønsket finansieringstilbud fra Nordea, så aksepteres det at megler får informasjon fra Nordea om utfallet av søknadsprosessen.
JA

Ønskes uforpliktende verdivurderig av egen eiendom fra Privatmegleren

NEI

Overtagelse: ved ferdigstillelse - som angitt i salgsoppgave.
Nærværende bud er bindende til og med den:

Dato:

Kl.:

Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at utbygger/selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud. Budgiver er kjent med meglers forbrukerinformasjon om
budgiving og de forpliktelser som budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha mottatt komplett salgsoppgave/eiendomspresentasjon

med alle vedlegg samt

informasjonsbrosjyren, «til kjøper av nyoppført bolig». kjøpetilbudet er bindende for budgiver når det er kommet til utbyggers/ selgers kunnskap. Handelen er
juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at kjøpetilbud og bud logg vil
bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgiving. Budgiver aksepterer at selger/megler kan innhente kredittopplysninger.
Navn:

Navn:

Adr./Postnr.:

Adr./Postnr.:

Fødsels-og personnr.:

Fødsels-og personnr.:

E-post:

E-post:

Tlf./mob.:

Tlf. arb.:

Tlf./mob.:

Dato:

Dato:

Sign.:

Sign.:

Tlf. arb.:

(fylles ut av utbygger/ selger)
Selgers aksept /motbud til denne budgiver;
Kr.
Sted/ dato:
Sign.:

Betalingsplan
10 % ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12 og § 47. Det forutsettes 20 % dersom kjøper er å regne som
profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger
ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst,
forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt
deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppfl. § 47.
Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal oversendes signert via faks/leveres, sendes på
epost eller via BankID på hjemmesiden til prosjektmegler.
•
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt
andel egenkapital.
•
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper etter budaksept. Budgivere
kan få utlevert anonymisert budjournal.
•
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
•

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk
bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen
dersom selger er gjort kjent med budet.
Kostnader ved avbestillinger:
Kjøper er ved avbestilling ansvarlig for alle merkostnader ved et videresalg. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet av kjøper.
Omkostninger:
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales, tinglysningsgebyr for skjøte med kr 525,-, tinglysingsgebyr pr.
panterettsdokument kr. 525,- og 2,5 % av andel tomteverdi (se prisliste). Det tas forbehold om endringer av
omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.
Arealberegning:
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder.
P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er
nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er
foretatt på tegninger.
Formidling:
PrivatMegleren Herleiksplass & Partnere mottar formidlingsprovisjon fra Nordea for formidling av lånekunder. Dette
gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken.
Selgers forbehold:

Selgers forbehold
Selger tar forbehold om rett til å endre pris og salgsbetingelser på usolgte enheter.
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets
kvalitet eller standard herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, leverandører og/eller i
konstruksjoner og/eller tomtetilpasning uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere
byggets tilsiktede kvalitet. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de
endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme og
igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser.
Selger vil, så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer. Selger tar forbehold om å
overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et
utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse.
Utbygger tar forbehold om at illustrasjoner brukt i markedsføring kan avvike.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger.

Sted/dato

Budgivers signatur

Budgivers signatur
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GI BUD MED BANKID

IDENTIFISER MED BANKID

REGISTRERING AV BUD

ELEKTRONISK SIGNERING

BUDRUNDEN

På eiendommens
annonse vises det
en “Gi bud”-knapp
for elektronisk
budgivning.

Innlogging fungerer på
samme måte som i din
nettbank. Du kan også
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID
på mobil.

Nettsiden hjelper deg
med korrekt utfylling
av budmeldingen.

BankID lar deg signere
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres
til eiendomsmegleren.

Etter signering vil du
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med
BankID eller ved å svare
på SMS-kvitteringen.

BUDREGLEMENT
Benytt “Gi bud”-knappen på eiendommens annonse
for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen
åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert
i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den
respektive eiendommen.
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke
BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din
BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud
fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du
ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema
til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du
en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt.
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres
også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til

!

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

