Eiendomsmegler siden 1985

SALGSOPPGAVE MED VEDLEGG

fossco.no

Vestvendt og attraktiv enebolig med
dobbelgarasje. Flott utsikt mot sjøen og over Son.
Adresse:

Kapellveien 14B.
1555 Son.

Eiendomstype:

Enebolig.
(Selveier).

Arealer:

Primærrom: 160 kvm, Bruksareal: 167 kvm, Bruttoareal: 184 kvm.

Prisantydning:

Kr. 9 800 000,- + omk.

Megler:

Martin Bauer.
Mob: 93 20 35 65.

Eier/Selger:

Tor Paul Trandem.
.

Matrikkel:

Gnr. 135 Bnr. 579 Ideell andel 1/1 i Vestby kommune.

Oppdragsnr.:

8-20-0057

Beliggenhet
Eiendommen ligger sentralt i Son, på en liten høyde over sentrumskjernen med nydelig utsikt til
sjøen. Eiendommen har en rolig og barnevennlig beliggenhet i Kapellveien. Særdeles solrik eiendom
gode sol og lysforhold.
Det er 500 meter gangvei til idylliske Son sentrum med sitt maritime miljø og koselige landsbypreg.
Her finner vi kafeer, restauranter, gallerier, utøvere av tradisjonelle håndtverk, museum, fiskehandel,
bibliotek, vinmonopol, lege og apotek og mye, mye mer. Det er gangavstand til både barne- og
ungdomsskole med tilhørende idrettsanlegg og svømmehall.
Son kan ellers by på blant annet tennisbaner, ridesentre, aktivt fotball- og håndballmiljø, seilforening,
slalåmbakke, badestrender m.m.
Golfbane på Stavnes, kun 5 minutter med bil unna, mer om dette på www.soongolf.com.
I Son ligger også Quality Spa & Resort - ett moderne spahotell i vannkanten, med bla.a.
utekonserter, restaurant, treningsmuligheter og spaavdeling.
Son ligger meget sentralt på Østlandet, i praktisk pendleavstand til Oslo. Det tar ca. 35-40 minutter
med bil eller tog til hovedstaden, og NSB har anlagt en stor pendlerparkeringsplass ved Sonsveien
stasjon.

Innhold
1. etasje: Bad, entré, hall, kjøkken med åpen løsning til stue, vaskerom og soverom. Teknisk rom
med tilkomst fra utsiden.
2. etasje/loft: Bad, gang, stue og 2 soverom.
Dobbelgarasje fra 2005.
Utebod fra 2005.
Pergola/grillstue fra 2010.
Standard
Boligen holder gjennomgående en normal/høy standard.
Materialvalg i boligen:
Gulv består av hovedsakelig fliser, parkett på soverom og malt flate i teknisk rom i 1.etasje. 2.etasje
har parkett, fliser på våtrom. Vegger har malte flater/tapet, malte flater i teknisk rom og fliser i
våtrom. Himling har hovedsakelig overflatebehandlet panel og panel.
Lekkert kjøkken fra Mobalta hvor kjøkkeninnredningen har høyskap, overskap og skuffer. Frontene
er lyst malte, enkelte fronter med glass. Det er brede stålhåndtak. Heltre redwood benkeplater. Fliser
mellom overskap og benkeplate. Utslagsvask og vaskekum med ettgreps blandebatteri. Integrert
komfyr, koketopp og gass koketopp med to bluss. Gassbeholder i eget skap på utside.
Flislagt baderom i 1.etasje med gulvvarme. Badet inneholder bevegelige dusjvegger, termostat
blandebatteri med dusj. Vegghengt toalett med skjult sisterne. Håndvask med plate og underskap,
ettgreps blandebatteri. Høyskap, speil og overskap. Baderommet i 2.etasje er flislagt, varme i gulvet.
Badet inneholder glass dusjdør, termostat blandebatteri med dusj. Vegghengt toalett med skjult
sisterne. Håndvask og plate av glass, ettgreps blandebatteri og speil.
Vaskerom med fliser på gulv og malt strie på vegger. Inneholder høyskap, overskap og benkeskap.
Laminert benkeplate med utslagsvask og vaskekum, ettgreps blandebatteri. Flis mellom benkeplate
og overskap.
Påkostninger de siste årene:
Modernisering (i 2019) Huset malt utvendig. Skiftet elektriske portåpnere på garasje.
Modernisering (i 2017) Fjernet mose på tak.
Modernisering (i 2016) Ny markise 2 etasje.
Modernisering (i 2020) Malt innvendig. Konferer eier på hvilke rom som er nyest.
Mur utvendig flekkmalt. Garasjeporter pusset og oljet. Takrenner renset og kontrollert på garasje og
hus. Loft er inspisert av eier for lekkasjer. Ingen lekkasjer funnet. Service på aggregat til balansert
ventilasjonsanlegg.
Modernisering (i 2019) Årlig service av varmepumpe i teknisk rom.
Byggemåte
Utdrag fra tilstandsrapport utført av Soon Takst AS v/ Torstein Rørby: Enebolig "Tyrollerhus" med
arealer fordelt over to plan. Betongsåle til fast grunn. Trebjelkelag i etasjeskiller antatt isolert med
mineralull, undergulv antatt med sponplater. Yttervegger er oppført i tradisjonelt bindingsverk,
forblendet med sprøytebetong og panelt med utvendig liggende kledning, papp og antatt isolert med
mineralull. Utvendig malt eller beiset. Saltak utført med A-stoler, sutaksplater, tekket med takstein
eller tilsvarende. Taket er ikke utvendig besiktiget av takstmannen. Trevinduer og balkongdører med
2-lags glass fra 2005. Inngangsparti med takoverbygg på ca. 5 m2 med fliser og behandlet panel.
For ytterligere beskrivelse og tilstand se vedlagte tilstandsrapport.

Bebyggelse
Området består hovedsakelig av eneboliger.
Arealer
Primærrom: 160 kvm, Bruksareal: 167 kvm, Bruttoareal: 184 kvm
P-rom kommentar:
1.Etasje: Bad, entré, hall, kjøkken med åpen løsning til stue, vaskerom og soverom.
2.Etasje: Bad, gang, stue og 2 soverom.
Arealet er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert av megler. Arealene er beregnet og rom er
definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Oppvarming
Vannbåren varme i 1.etasje og teknisk rom. Bad 2.etasje/loft med varmekabler på gulv. Panelovner
og ildsted.
Raiz peisovn med innsats i stue kledd med kleberstein. Raiz peisovn i loftstue.
Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)
Areal: 994 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt
Tomten er pent opparbeidet hage med plen, bed, busker, flaggstang og trær. Gruset innkjørsel.
Type, eierform og byggeår
Enebolig Selveier, oppført i 2005
Parkering
Parkering i dobbelgarasje og på gårdsplass.
Vei/Vann/Avløp
Privat til offentlig vei. Offentlig vann og avløp med private stikkledninger.
Det er tinglyst adkomstrett. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
Det er tinglyst 2 pantedokument til Vestby kommune til fremtidig veifond. Disse vil følge eiendommen
videre.
Kommunale avgifter
Kr. 6 794 pr. år
Varierer etter forbruk. Renovasjon til Movar kommer i tillegg.
Konsesjon / odel
Nei.
Regulering
Ligger i område med formål til bolig. Kart og bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.
Det foreligger godkjent melding om mindre byggearbeid, oppføring av garasje 48 kvm, datert
07.06.2004.
Brukstillatelse / ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for enebolig datert 05.12.2005.
Heftelser/rettigheter

Følgende heftelser er tinglyst og vil påhvile eiendommens grunnboksblad videre:
2002/1895-1/5 Obligasjon
Tinglyst 28.02.2002
BELØP: NOK 50.000
Panthaver: Vestby Kommune
Lnr: 5934063
2004/8452-1/5 Pantedokument
Tinglyst 01.09.2004
BELØP: NOK 59.724
Panthaver: Vestby Kommune
Lnr: 6733831
Rettigheter på 3019-135/58, 3019-135/580
Rettigheter i eiendomsrett:
2002/1711-1/5 Erklæring/avtale
Tinglyst 22.02.2002
rettighetshaver:Knr:3019 Gnr:135 Bnr:579
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere
2004/6065-1/5 Erklæring/avtale
Tinglyst 25.06.2004
rettighetshaver:Knr:3019 Gnr:135 Bnr:579
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Diverse
Hvitevarer utover det som er integrert medfølger ikke i handelen.
Overtagelse
Avklares i forbindelse med budgivning.
Takst / tilstandsrapport
Utført av : Torstein Rørby
Takstdato : 24.08.2020
Teknisk (byggmassens) verdi : 9 874 600,Markedsverdi : 9 800 000,Teknisk verdi : 9 874 600,Prisantydning
9 800 000,-

Totale kostnader
9 800 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
245 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 800 000,-))
-------------------------------------------------------260 470,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------10 060 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig kr per
Ligningsverdi som sekundærbolig kr per
Forsikring
Boligen er forsikret i dag av selger, og kjøper må tegne egne forsikringer pr. overtagelsesdato.
IF
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers
egenerklæring før det gis bud på eiendommen.
Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring
fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og
profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem
årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig
advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Foss & Co mottar kostnadgodtgjørelse ifm. salg av
produktet. Se vedlagte produktark for nærmere informasjon eller på www.help.no.
Meglers vederlag
Provisjon ( 1 % av salgssum) + tilretteleggingshonorar (12 400,-,-)
Kostnad for visningsbistand kr. 2 500,- pr visning.
Krav på dekning av direkte utlegg
Finansiering
Foss & co samarbeider med flere ulike finansieringskilder, og kan bistå interessenter/kjøpere med å
skaffe gunstig finansiering raskt. Kun personer som ønsker lånetilbud vil bli satt i kontakt med
låneformidler/långiver.
Foss & co kan motta formidlingsprovisjon for formidling av lånekunder. Provisjonen er en
internavregning mellom firmaene og gir ikke økte kostnader for kunden.
Viktig informasjon
Eiendommen selges ihht Avhendingsloven og selges "som den er" ihht § 3-9. I forhold til mangler er

det kun Avhl. §3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og Avhl. §3-8 "uriktige opplysninger
om eiendommen", som kan påberopes med mindre eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn
kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forholdene ellers, jfr. Avhl. §3-9.
Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhl., og at dette vil
være en del av kontraktsvilkårene. Kjøper anmodes til å foreta en grundig gjennomgang av
eiendommen, gjerne sammen med fagmann.
Gjennomføring av oppgjør/transaksjoner
Kjøpesum inkl. omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse.
Det forutsettes at skjøtet skal tinglyses på ny eier og at megler får oversendt pantedokumenter som
skal tinglyses snarest mulig etter kontraktsunderskrift.
Etter hvitvaskingsloven er megler forpliktet til å gjennomføre identitetskontroll av partene i en
eiendomshandel. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke
om en mistenkelig transaksjon, kan megler stanse gjennomføring av transaksjonen. Megler er pliktig
til evt. å sende melding til Økokrim uten orientering til partene.
Vedlegg
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring i forbindelse med eierskifteforsikring
Informasjon fra Vestby kommune
Forbrukerinformasjon om budgivning
Budskjema
Energimerking
Det er foretatt energimerking av boligen. Det er gitt energikarakter Oppvarmingskarakter Grønn Energikarakter D
Forbehold
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før
bud inngis.
Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg godt inn i dokumenter som kan være
interessante for handelen, slik som reguleringskart med bestemmelser, grunnboksutskrift og evt.
servitutter/heftelser, vedtekter, husordensregler, regnskaper, budsjetter, innkalling og referat fra
siste års sameiermøte mm. Disse dokumentene kan oversendes ved henvendelse til megler og
meglers kontor.
Salgsoppgaven er kun basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt
opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører, Riksarkivet og andre
tilgjengelige relevante kilder.
Det er ikke kontrollert om tomtegrenser stemmer med de grenser/gjerder/ beplantning som fysisk
er satt. Det kan være avvik fra dagens faktiske bruk i forhold til det opprinnelige byggemeldte og
eventuelt sist godkjente byggetegninger.
Meglers standard kjøpekontrakt legges til grunn for avtalen. Standardkontrakt kan fås ved
henvendelse til meglers kontor.
Det forutsettes at kjøper gjør seg kjent med henviste dokumenter inkludert alle salgsoppgavens
vedlegg før budgivning/kjøp.
Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel
og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir
kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle
forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å
signere budet elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud
er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar til SMSkvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må
behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått
en svarbekreftelse pr SMS.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er
kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er
således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig
om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene
skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til
budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i
stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert
budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak
ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig
legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere,
og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere
dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller
også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
Innholdet i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Ansvarlig megler:
Martin Bauer
Mob: 93 20 35 65
E-post: Martin.b@fossco.no
Foss & Co Vestby Son Eiendomsmegling AS (Org.nr: 985496242)
Besøksadresse:
Storgt 30.
1556 Son.
Tlf: 64 98 66 88.

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- verditakst
Kapellveien 14 B, 1555 SON
Gnr 135: Bnr 579
3019 VESTBY KOMMUNE
Enebolig med tilhørende garasje og uthus

SERTIFISERT TAKSTMANN
Torstein Rørby Takstmann/tømrermester
Telefon: 918 86 381
E-post: post@soontakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
SOON TAKST AS
Elveveien 6, 1555 SON
Telefon: 918 86 381
Organisasjonsnr: 825 174 192

Dato befaring: 24.08.2020
Utskriftsdato: 07.09.2020
Oppdragsnr: 120184310
Referansenr: ea1c15c

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 135: Bnr 579
3019 VESTBY KOMMUNE
Kapellveien 14 B, 1555 SON

SOON TAKST AS
Elveveien 6, 1555 SON
Telefon: 918 86 381

Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/
Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/bb726bab-26b6-4c41-a6c0-32e42546f53e

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig
ansatt markedsverdi.
OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.
OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.
KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.
RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.
BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.
TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Takstmann er ikke gjort kjent med andre forhold som kan ha innvirkning på verdien enn det som er nevnt i dokumentet.
Det forutsetter at byggene er godkjent slik de fremstod ved befaringen samt referansenivået er fra den gang bygningene ble
oppført relatert til byggeforskrifter som var gjeldende ved oppføringstidspunktene. Der det i rapporten er foretatt antagelser, er
dette fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene. Besiktigelsen blir kun utført på lett tilgjengelige deler av
konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer, lagrede gjenstander og lignende flyttet på
med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Retningsavvik på gulv, vegger og himlinger kan forekomme.
Dagens teknisk forskrift har krav til rom for varig opphold, dette gjelder ikke for målereglene i NS 3940, da standarden ikke er
lenket til forskrifter. Fordeling P- og S- rom er skjønnsmessig vurdert ut fra dagens bruk. Ved vurdering av bygningens areal
vektlegges de bruksmuligheter den har og i mindre grad faktiske arealer i bygget. Arealer anses som ca. arealer.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som
bør rettes opp.
Eiendommen takseres som fristillet, ledig for overtagelse av kjøper ved salg.
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Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand
Ved vurdering av objektet er det tatt hensyn til byggets alder, tilgjengelig byggeskikk, utførelsesmåter osv. Eiendommen fremstår
som normalt vedlikeholdt, selv om avvik i forhold til dagens krav naturlig nok forekommer. Vurderingen av objektet og
tilstandsgrader må sees i sammenheng med dagens krav i forhold til de krav som forelå da arbeidene ble utført. På generelt
grunnlag anses det som nødvendig å foreta noe oppussing/utbedringer, og samtidig anbefales naturlig vedlikehold og
oppgraderinger.

Markeds- og låneverdi
Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig

Beregning av markedsverdiene er basert på forhold nevnt i takstdokumentet med hensyn til beliggenhet og teknisk tilstand. Det er
foretatt et erfaringsmessig fradrag for elde, slitasje og utidsmessighet for bygninger. I fradraget inngår også et normalt avvik fra
dagens byggeforskrifter. I normale tomtekostnader er også medtatt en markedstilpasning som gjenspeiler den interne plassering i
området og beliggenhet i bygget. Dette innebærer at for ellers like boliger må boliger med god utsikt, gode solforhold og lite
trafikkstøy bli tillagt større "normale tomtekostnader" for å gjenspeile attraktivitet og høyere markedsverdi.
Eiendommen har en størrelse som er relativt etterspurt i dagens marked og ligger i et veletablert og meget attraktivt boligområdet.
Nedenstående salgsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked, størrelse, standard og
beliggenhet tatt i betraktning.

Markedsverdi (normal salgsverdi)

Kr.

9 500 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi):

Kr.

8 000 000

SON, 07.09.2020

Torstein Rørby Takstmann/tømrermester
Takstmann/tømrermester
Telefon: 918 86 381
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Tor Trandem

Takstmann:

Torstein Rørby

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 24.08.2020.
- Tor Trandem. Eier/oppdragsgiver. Tlf. 92639716
- Torstein Rørby. Takstmann/tømrermester. Tlf. 918 86 381

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Enebolig med tilhørende garasje og uthus

Beliggenhet:

Enebolig i Kapellveien 14 B har en vestvendt beliggenhet med gode lysforhold. Gangavstand til Son
sentrum, flotte turområder, barnehager, skoler, idrettsanlegg og svømmehall. Kort avstand til offentlig
kommunikasjon med buss til Moss, samt buss til Sonsveien stasjon som korresponderer med tog til
Oslo og Moss. Flybussen stopper for av- og påstigning på Sonsveien. Son ligger meget sentralt ca. 5
mil sør for Oslo og ca. 1 time fra svenskegrensen.

Om tomten:

Pent opparbeidet hage med plen, bed, busker, flaggstang og trær. Gruset innkjørsel.

Konsesjonsplikt:

Ingen konsesjon.

Regulering:

Regulert.

Kommuneplan:

Del av kommunens arealplan.

Adkomstvei:

Offentlig via privat adkomst.

Tilknytning vann:

Offentlig. Privat stikkledning.
Vannmåler installert.

Tilknytning avløp:

Offentlig. Privat stikkledning.

Andre forhold:

Generelt:
Loft inspisert fra loftsluker.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 3019 VESTBY Gnr: 135 Bnr: 579

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

994,5 m² Arealkilde: I henhold til Norsk Ambita AS.

Hjemmelshaver:

Tor Trandem

Adresse:

Kapellveien 14 B, 1555 SON

Kommentar:

Alle opplysninger om hjemmelsforhold i henhold til Amibta AS

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Egenerklæring

Kommentar

Status

Egenerklæring fylt ut og fremlagt av eier.

Fremvist
Innhentet

Grunnbokutskrift

01.09.2020

Gnr., bnr., byggeår og tomtestørrelse i følge
Norsk Eiendomsinformasjon.

Egne observasjoner

24.08.2020

Egne observasjoner foretatt under befaringen.

Eier

24.08.2020

Opplysninger vedrørende påkostninger og
vedlikehold av boligen er oppgitt av eier.
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Andre forhold
Forsikring:

Selskap: If Skadeforsikring.
Polise ikke fremlagt. Det forutsettes at eiendommen er fullverdiforsikret.

Skattetakst:

Ikke opplyst.

Ligningsverdi:

Ikke opplyst.

Bygninger på eiendommen
Enebolig
Enebolig
Byggeår: 2005 Kilde: I følge eier.
Modernisering (i 2019) Huset malt utvendig. Skiftet elektriske portåpnere på
garasje.
Modernisering (i 2017) Fjernet mose på tak.
Modernisering (i 2016) Ny markise 2 etasje.
Modernisering (i 2020) Malt innvendig.Konferer eier på hvilke rom som er nyest.
Mur utvendig flekkmalt. Garasjeporter pusset og oljet. Takrenner renset og
kontrollert på garasje og hus. Loft er inspisert av eier for lekkasjer. Ingen lekkasjer
funnet. Service på aggregat til balansert ventilasjonsanlegg.
Modernisering (i 2019) Årlig service av varmepumpe i teknisk rom.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

1. etasje

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

129

117

110

2. etasje/Loft

55

50

50

Sum bygning:

184

167

160

Kommentar

7
7

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Generelt.
BTA er skjønnsmessig utregnet. Fordeling P- og S- rom er skjønnsmessig vurdert ut fra dagens bruk.
Ved vurdering av boligens areal vektlegges de bruksmuligheter den har og i mindre grad faktiske areal.
Arealer anses som ca. arealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

1. etasje

Bad, entré, hall, kjøkken med åpen løsning til stue, Teknisk rom med tilkomst fra utsiden
vaskerom, soverom

2. etasje/Loft

Bad, gang, stue, 2 soverom

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
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Dobbelgarasje
Dobbelgarasje
Byggeår: 2005 Kilde: I følge eier.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

48

42

Sum bygning:

48

42

Sekundær S-ROM

Kommentar

42
0

42

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Garasjerom

Bod
Bod
Byggeår: 2005 Kilde: I følge eier.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

12

11

Sum bygning:

12

11

Sekundær S-ROM

Kommentar

11
0

11

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.
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Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Bod

Pergola/grillstua
Pergola/grillstua
Byggeår: 2010 Kilde: I følge eier.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

1. etasje

20

Sum bygning:

20

Primær P-ROM

0

Sekundær S-ROM

0

Kommentar

0

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Pergola/grillstue med ett gulvareal på ca. 18 m2.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje
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Konstruksjoner
Enebolig
Bygning generelt - Enebolig
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Enebolig "Tyrollerhus" med arealer fordelt over to plan. Betongsåle til fast grunn. Trebjelkelag i
etasjeskiller antatt isolert med mineralull, undergulv antatt med sponplater. Yttervegger er
oppført i tradisjonelt bindingsverk, forblendet med sprøytebetong og panelt med utvendig
liggende kledning, papp og antatt isolert med mineralull.
Utvendig malt eller beiset. Saltak utført med A-stoler, sutaksplater, tekket med takstein eller
tilsvarende. Taket er ikke utvendig besiktiget av takstmannen. Trevinduer og balkongdører med
2-lags glass fra 2005.
Inngangsparti med takoverbygg på ca. 5 m2 med fliser og behandlet panel.
Boligen holder gjennomgående en normal/høy standard. Vedlikehold og standard er vurdert
ut i fra bygningens alder og eiers opplysninger. Erfaringsmessig bør det påregnes noe
kosmetisk oppgradering av utstyr, overflater og innredninger.

Grunn og fundamenter - Enebolig
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her vurderes fundamenteringen for bygningsmassen. Enebolig med fundament av betong.
Byggegrunn antas å være komprimert kult/sprengstein eller fjell. Det er ikke foretatt
grunnundersøkelse.
Det er ikke registrert tegn til nedsatt/sviktende funksjon som setninger, skjevheter, skråriss
eller andre symptomer av større art. Fundamenteringen synes å være tilfredsstillende og
opprettholder tiltenkt funksjon.
TG er vurdert etter alder og tilstand.

Drenering - Enebolig
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her vurderes drenering, og fuktsikring av yttervegger under terreng. Hensikten med disse er å
hindre fuktighet i å trenge inn i boligen. Normal utførelse ved oppføringstidspunktet av drenering
er drensledninger i plast samt utvendig grunnmursplast på grunnmur.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Befart bolig fremsto som tørr uten symptomer på fuktinnsig eller fuktopptrekk.
Drenssystemet og fuktsikring av ytterveggene er tilsynelatende i god stand. Det ble
observert utvendig fuktsikring i form av grunnmursplast.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.08.2020

Side: 9 av 16

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 135: Bnr 579
3019 VESTBY KOMMUNE
Kapellveien 14 B, 1555 SON

SOON TAKST AS
Elveveien 6, 1555 SON
Telefon: 918 86 381

Yttervegger
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her beskrives og vurderes yttervegger, over grunnmur/kjeller, som utgjør byggets "skall".
Vurderingen omfatter bærende og ikke bærende konstruksjoner, isolering, damp- og vindtetting.
Bygget er konstruert med yttervegger i tradisjonelt bindingsverk/reisverk av tre. Forblendet med
sprøytebetong og liggende kledning. Ut fra veggenes tykkelse antas veggene å være isolert med
150 mm isolasjon. Videre er det trolig innvendig dampsperre i form av plast, og utvendig
vindsperre med antatt papp/gips/asfaltplater.
Det er ikke avdekket symptomer som tilsier svekket styrke eller stabilitet. Det er ikke meldt
om problemer som luftlekkasjer eller større sprekkdannelser. Ytterveggene er vurdert i god
stand utifra datidens regelverk og byggeskikk.

Vinduer og dører - Enebolig
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her beskrives og vurderes vinduene og balkongdørene i boligene. Det ble registrert vinduer og
balkongdører med ramme og karm av trevirke. Innvendig er det komplettert med malte utforinger
og gerikter. Utvendig overflatebehandling i form av dekkende beis/maling. Kontrollerte vinduer/
balkongdører var utført med to-lags glass merket produksjonsår 2005.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Vinduer og balkongdør fremsto i god stand. Det er normal alders- og bruksslitasje.
TG settes med bakgrunn i alder og de registrerte forhold.

Ytterdører og porter
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her beskrives og vurderes ytterdører til boligen.
Malt ytterdør og sidefelt med sprosseglass.
Dør til tekniske rom i tre som er overflatebehandlet.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Dørene fremsto på befaringsdagen i god stand uten større skader eller symptomer på
funksjonssvikt. Dørene er vurdert å ha lang gjenværende brukstid.

Takkonstruksjon - Enebolig
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her beskrives og vurderes konstruksjon på hovedtaket. Vurderingen omfatter vurdering av
isolasjon, bæreevne/stabilitet og lufting. Bygget har hovedtak med salttakkonstruksjon av tre.
Kaldloft med gjennomgående lufting i raft/gesmiskasse. Bærende taktro i form av sutakplater.
Takkonstruksjonen fremsto på befaringsdagen i generelt god stand uten tegn til
funksjonssvikt eller andre symptomer. Det er opplyst at det ikke forekommer større
isdannelser/istapper i raft/gesims vinterstid. Takkonstruksjonen er vurdert i god stand utifra
datidens regelverk og byggeskikk.
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Taktekking - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her vurderes tekkingen på hovedtaket. Hovedtaket er tekket med dobbeltkrummet
betongtakstein og komplettert med mønepanner.
Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år.
Taket fremsto på befaringsdagen i god stand med normal alders- og værslitasje, dog ble
det observert noe begroing av mose på nordsiden. Dette bør fjernes. Det er ikke meldt om
eller registrert tegn på lekkasjer. Tekkingen synes å være tilfredsstillende. TG settes med
bakgrunn i alder og de registrerte forhold.

Renner, nedløp og beslag - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her vurderes takrenner, bordtaksbeslag og nedløpsrør tilknyttet takene. De aktuelle rørene er av
plastbelagt stål. Nedløpsrørene er avsluttet ned under terreng.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.
Takrenner, bordtaksbeslag og nedløpsrør fremsto i generelt god stand uten registrerte
skader. Det kan allikevel forekomme mindre utettheter i skjøter og sammenføyninger, uten
at dette ble oppdaget på befaringstidspunktet.

Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her vurderes innvendige trapper.
180-graders tretrapp med rekkverk, vanger og inntrinn av Furu. Det er montert håndløper på
vegg.
Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.
Befarte trapp fremsto med normal bruks- og aldersslitasje. Det er registrert stedvise
slagskader på trappeneser. Forholdet er primært av estetisk karakter.

Piper og ildsteder - Enebolig
Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Beskrivelse:

Her vurderes fyringspipe og ildsteder i boligen Det er ett pipeløp i boligen. Pipene er murt opp på
plassen og består av mindre elementer av lettklinker, trolig Leca. Over tak er pipene helbeslått
med pipebeslag. I
2.etasje/Loft.
Raiz peisovn i loftstue.
1. etasje.
Raiz peisovn med innsats i stue kledd med kleberstein.
Det forutsettes at ildstedene er godkjent.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 20 - 40 år.
Pipe er av nyere dato og har teoretisk lang gjenværende brukstid forutsatt periodisk
rengjøring/vedlikehold. Piper og ildsteder er tilsynelatende i god stand.
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Kjøkken - Enebolig
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning
Beskrivelse:

Her vurderes kjøkkeninnredningen.
Mobalta kjøkkeninnredning med høyskap, overskap og skuffer. Lyse malte fronter, enkelte
fronter med glass. Brede stålhåndtak. Heltre redwood benkeplater. Flis mellom overskap og
benkeplate. Utslagsvask og vaskekum, ettgreps blandebatteri. Integrert komfyr, koketopp og
gass koketopp med to bluss. Gassbeholder i eget skap på utside.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkkeninnredningen fremsto i generelt god stand, dog vil det være noe bruksslitasje.
TG er vurdert etter alder og tilstand.

Innvendige overflater - Enebolig
Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv
Beskrivelse:

Her vurderes overflater på innvendig gulv.
1. etasje:
Hovedsaklig fliser, parkett på soverom og malt flate i teknisk rom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Loft/2. etasje:
Parkett og flis på våtrom.
Gulvene fremsto på befaringsdagen i god stand med normal alders- og bruksslitasje. Det
ble registrert generell bruksslitasje, men ikke utover normalt.

Overflater på innvendige vegger
Beskrivelse:

Her vurderes overflater på innvendig vegger.
1. etasje:
Hovedsaklig malte flater/tapet og malt flater i teknisk rom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Loft/2. etasje:
Hovedsaklig malte flater/tapet og fliser i våtrom.
Veggene fremsto på befaringsdagen i god stand med normal alders- og bruksslitasje. Det
ble registrert noe bruksslitasje, men ikke utover normalt.

Overflater på innvendig himling
Beskrivelse:

Her vurderes overflater på innvendig himlinger.
1. etasje:
Hovedsaklig overflatebehandlet panel og panel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Loft/2. etasje:
Overflatebehandlet panel.
Himlingene fremsto på befaringsdagen i god stand med normal alders- og bruksslitasje.
Det ble registrert noe bruksslitasje, men ikke utover normalt.
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VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt
Beskrivelse:

Her beskrives VVS anlegget på ett generelt nivå da takstmannen ikke har spesialkunnskap på
dette området.
Vannrør av typen PEX, avløpsrør av typen PP-plast.
Varmtvannsbereder og vannmåler plassert i vaskerom.
Boligen har vannbåren varme i 1. etasje. Pumpe og tilhørende utstyr i teknisk rom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er vurdert etter alder og tilstand.
Det gjøres oppmerksom på at takstmannen ikke er fagmann på området og at skjulte feil
mangler kan forekomme.

Varme, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her vurderes oppvarmingen på ett generelt nivå.
Bad 2.etasje/loft med varmekabler på gulv.
Panelovner og ildsted
Vannbåren varme i 1.etasje og teknisk rom.
TG vurdert etter alder og tilstand.

Luftbehandling, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Her beskrives og vurderes ventilasjonen i boligen. Hensikten med et ventilasjonsanlegg er å
skifte ut luften i boligen slik at tilfredsstillende inneklima oppnås og at bruken ikke påfører bygget
skader. Boligen bygget med balansert ventilasjon der luft inn og ut er tilnærmet lik. Det er
montert tilluftsventiler i oppholdsrom. Avtrekk via kjøkkenhette og via avtrekksventiler på våtrom/
kjøkkentak.
Det er ikke meldt om eller registrert symptomer på mangelfull ventilasjon, eksempelvis
dugg på innsiden av vinduer. Luftskiftet i befarte bolig fremsto som tilfredsstillende.
Anlegget har teoretisk lang gjenværende brukstid og er tilnærmet på samme nivå som
dagens forskriftskrav.

Elektriske anlegg - Enebolig
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt
Beskrivelse:

Her vurderes sikringsskapet på ett overordnet nivå.
Sikringsskap med automatsikringer plassert i teknisk rom.
På generelt grunnlag anbefales det å utføre eltakst på anlegget/eller at elektriker kontaktes for
kontroll, da takstmannen ikke har spesialkunnskap på dette området.
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Diverse utstyr - Enebolig
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

Innredning og garnityr for våtrom
Beskrivelse:

Her vurderes våtrommene i boligen.
Bad i 2. etasje/loft: Flislagt bad med gulvvarme. Glass dusjdør. Termostat blandebatteri med
dusj. Vegghengt toalett med skjult sisterne. Håndvask og plate av glass, ettgreps blandebatteri.
Speil. PVC - sluk med synlig klemring. Tilluft via spalte under dør, avtrekk i himling/vegg.
1. etasje: Flislagt bad med gulvvarme. Bevegelige dusjvegger. Termostat blandebatteri med dusj.
Vegghengt toalett med skjult sisterne. Håndvask med plate og underskap, ettgreps
blandebatteri. Høyskap, speil og overskap. PVC - sluk med synlig klemring. Tilluft via spalte
under dør, avtrekk i himling/vegg.
Vaskerom med fliser på gulv og malt strie på vegger. Høyskap, overskap og benkeskap.
Laminert benkeplate med utslagsvask og vaskekum, ettgreps blandebatteri. Flis mellom
benkeplate og overskap. PVC - sluk med synlig klemring.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

På befaringstidspunktet ble det ikke observert overløpsløsning fra innebygget sisterne. Det
forutsettes at dette er løst i tilknytning til fordelerskap i tråd med utførelsesmåte ved
oppføringstidspunktet.
Våtrommene fremsto med normal alders- og bruksslitasje.
TG settes med bakgrunn i alder og de registrerte forhold.

Skap og reoler
Beskrivelse:

Her vurderes skapene som ikke er omtalt tidligere.
Skyvedørsgarderobe med speil i soverom.
Garderobeskap i hall.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dørene fremsto på befaringsdagen i god stand med normal bruks- og aldersslitasje. TG
vurdert etter alder og tilstand.

Annet - Enebolig
Annet
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dobbelgarasje
Bygning generelt - Dobbelgarasje
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dobbelgarasje med arealer fordelt over ett plan. Betongsåle til fast grunn. Yttervegger er oppført
i tradisjonelt bindingsverk, forblendet med sprøytebetong og panelt med utvendig liggende
kledning, papp.
Utvendig malt eller beiset. Saltak utført med sutaksplater, tekket med takstein eller tilsvarende.
Taket er ikke utvendig besiktiget av takstmannen. To garasjeporter med elektrisk åpne og lukke
funksjon.
Garasjen holder gjennomgående en normalt god standard. Vedlikehold og standard er
vurdert ut i fra bygningens alder og eiers opplysninger. Erfaringsmessig bør det påregnes
noe kosmetisk oppgradering av utstyr, overflater og innredninger.
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Bod
Bygning generelt - Bod
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utebod med arealer fordelt over ett plan. Antatt fundamentert til fast grunn. Yttervegger er
oppført i tradisjonelt bindingsverk og panelt med utvendig liggende kledning, papp.
Utvendig malt eller beiset. Saltak utført med taktro av tre, tekket med takstein eller tilsvarende.
Taket er ikke utvendig besiktiget av takstmannen.
Takoverbygg med vegg for lagringsplass av hageredskapene.
TG vurdert etter alder og tilstand.

Pergola/grillstua
Bygning generelt - Pergola/grillstua
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Pergola/grillstue med arealer fordelt over ett plan. Antatt fundamentert til fast grunn. Yttervegger
er oppført i tradisjonelt bindingsverk og panelt med utvendig liggende kledning. Utvendig malt
eller beiset. Etasjeskiller av tre med beisede terrassebord. Pulttak tekket med takplater. Taket er
ikke utvendig besiktiget av takstmannen.
Varmelampe, vindavskjerming to steder, utelampe montert. Stålplate for grill på gulv.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG vurdert etter alder og tilstand.

Beregninger
Årlige kostnader
Kommunale avgifter Ca. angitt av takstmannen. Boligen har installert vannmåler og det vil bli avregnet
etter forbruk. (pr. mnd. Kr. 1 200)

Kr.

14 400

Vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsutgifter er kun anslått av takstmannen, og avhengig av valgt
vedlikeholdsnivå. (pr. mnd. Kr. 2 083)
Sum årlige kostnader

Kr.

25 000

Kr.

39 400

Teknisk verdi bygninger
Enebolig
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

6 072 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Enebolig

Kr.

- 1 090 000
Kr.

4 982 000

Kr.

437 600

Dobbelgarasje
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

537 600

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Dobbelgarasje

Kr.

- 100 000

Bod
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

77 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr.

- 20 000
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Sum teknisk verdi – Bod

Kr.

57 000

Pergola/grillstua
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)
Sum teknisk verdi – Pergola/grillstua

Kr.

Sum teknisk verdi bygninger

98 000
Kr.

98 000

Kr.

5 574 600

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi
for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for
attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Tomteverdi:

Kr.

4 000 000

Kr.

9 574 600

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet:
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Kapellveien 14B
Nabolaget Strømbråten - vurdert av 46 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 92/100

Familier med barn
Etablerere
Eldre

Kvalitet på skolene
Veldig bra 92/100

Naboskapet
Offentlig transport

Godt vennskap 70/100

5 min
3 km

Sonsveien stasjon
Linje R20x, L21

6 min
2.9 km

Moss bussterminal
Totalt 17 ulike linjer

15 min
13.9 km

19 %
18.2 %
17.3 %

Sonsveien stasjon
Buss, tog

43.4 %
43.3 %
38.9 %

8 min
0.6 km
13.1 %
14 %
21.5 %

Son
Linje B21

Aldersfordeling

8.7 %
8.5 %
7.2 %

3 min
0.3 km

15.8 %
16 %
15.2 %

Kleiva
Linje 540

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Strømbråten

1 151

511

Son/Store Brevik

6 372

2 668

Norge

5 328 198

2 398 736

Skoler
Son skole (1-7 kl.)
460 elever, 18 klasser

15 min
1.2 km

Grevlingen Skole og kultursenter...
287 elever, 15 klasser

19 min
1.5 km

Malakoff videregående skole
1000 elever, 46 klasser

15 min
13.9 km

Vestby videregående skole
720 elever, 55 klasser

15 min
14.3 km

«Fantastisk for barn - stort utvalg av
fritidsaktiviteter. Nye skoler, flotte
idrettsanlegg- nær sjøen men også en
liten slalåm bakke. Kort vei til Moss og
Oslo»

Barnehager
Deør barnehage (0-5 år)
77 barn, 4 avdelinger

17 min
1.3 km

Vestby Naturbarnehage Avdeling Son
1 avdeling

17 min
1.4 km

Grevlingen barnehage (1-6 år)
4 avdelinger

19 min
1.5 km

Dagligvare
Kiwi Son
Post i butikk, søndagsåpent
Kiwi Sletta

5 min
0.4 km
24 min

Sitat fra en lokalkjent

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Vestby/Son kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

Primære transportmidler

Varer/Tjenester

1. Egen bil
2. Buss
3. Sykkel

Kambo Senter

12 min

Apoteket i Son

3 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

23% i barnehagealder
41% 6-12 år
18% 13-15 år
17% 16-18 år

Støynivået
Lite støynivå 94/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 92/100

Trafikk
Lite trafikk 90/100

Familiesammensetning
Par m. barn

Sport
Husjordet tennishall
Tennis

14 min
1 km

Par u. barn

Labo stadion
Fotball

13 min
1 km

Enslig m. barn

Kondishuset

20 min

Friskis & Svettis Vestby

Enslig u. barn

7 min
Flerfamilier

«Hyggelig, rolig,
ganske stille, rent»
Sitat fra en lokalkjent

fint

turterreng,
0%

40%
Strømbråten
Son/Store Brevik
Norge

Sivilstand
Norge
Gift

39%

34%

Ikke gift

47%

53%

Separert

10%

9%

3%

4%

Enke/Enkemann

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Vestby/Son kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Vestby/Son kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

Forbrukerinformasjon

om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
GJENNOMFØRING AV B U D G I V N I N G :
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette
en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så
langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart
er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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KJØPETILBUD
Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen: anne-katrine.orjevik@gjensidige.no
Kapellveien 14B, 1555 Son. Gnr. 135 Bnr. 579 i Vestby kommune
Budets størrelse: Kr. ______________________________
+ omkostninger (tinglysningsgebyrer, dokumentavgift m.v. beskrevet i salgsoppgaven)
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Långiver: _________________ Kontaktperson og tlf.nr:_________________________ kr_________________
Egenkapital:_______________ Kontaktperson og tlf.nr:______________________
Egenkapitalen består av:

kr_________________

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Eventuelle forbehold (f.eks. finansiering, salg av egen bolig, etc.):_________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ønsket overtagelsesdato:________________________
Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med: dato:_______________
(Budet er bindende til kl 16.00 ovennevnte dato dersom ikke annet klokkeslett er angitt).

kl:__________

Undertegnede er kjent med følgende:
- budgiver er selv ansvarlig for, og må forsikre seg om, at budet er kommet frem til megler og til hans
kunnskap innen gjeldende tidsfrister
- inngitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake og hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale
- selger kan når som helst avslå eller akseptere et hvilket som helst bud, uten nærmere begrunnelse
- selger og megler forutsetter at budgiver har gjort seg kjent med eiendommen gjennom mottatt
salgsoppgave med vedlegg og besiktigelse
- budjournal med alle bud fremlegges kjøper etter budaksept, jfr. eiendomsmeglingsforskriftens § 6-4
Se for øvrig vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.
Navn:__________________________________

Navn:_____________________________________

Fødselsnr:______________________________

Fødselsnr__________________________________

Adr:___________________________________

Adr:_______________________________________

Postnr:___________ Sted:_________________

Postnr:___________ Sted:____________________

Mobil:_______________ Tlf:________________

Mobil:_______________ Tlf:___________________

E-post:_________________________________

E-post:____________________________________

Dato:______________

Dato:_______________

Sign:__________________________________

Sign:______________________________________

Noe du lurer på?
Kontakt oss på Foss & Co Vestby/Son!
Storgata 30, 1555 Son – 64 98 66 88

