Eiendomsmegler siden 1985

SALGSOPPGAVE MED VEDLEGG

fossco.no

JELØY / TRONVIKVEIEN:
Tomt med fin beliggenhet på Jeløya Gangavstand til skoler - Kort vei til sjøen.
Adresse:

Tronvikveien 23B.
1517 Moss.

Eiendomstype:

Boligtomt.
(Selveier).

Arealer:

610 kvm.

Prisantydning:

Kr. 2 500 000,- + omk.

Megler:

Lars-Christian Hansen.
Mob: 97 04 79 03.

Eier/Selger:

Tim Aleksander Ottesen.

Matrikkel:

Gnr. 1 Bnr. 3854 Ideell andel 1/1 i Moss kommune.

Oppdragsnr.:

8-20-0022

Beliggenhet
Denne tomten ligger på "Oslofjordens perle" Jeløy. Fra eiendommen er kort vei skoler og barnehage.
Det tar ca. 20 minutter å gå til Moss. Et aktivt sentrum med bl.a. nytt Kulturhus med spennende
arrangementer og ett aktivt bymiljø. Moss sentrum har et hyggelig utemiljø med bl.a. gågater, parker,
stor leke-/aktivitetsplass og paviljongen som det legges skøyte-is på vinterstid. Godt kollektivtilbud
med forbindelse til Oslo, Gøteborg og andre Østfold byer, samt ferge til Horten, alle med hyppige
avganger.
Jeløy byr på flotte rekreasjonsområder, der er kort avstand til flotte turområder og nydelige strender
på Tronvik, Refsnesstranda, Sjøbadet, m.m.
Det er også kort vei til Vansjø som er et eldorado for kajakk og en gjemt perle.
Kort vei til Galleri F15 på Alby. Galleri F15 ble etablert i 1966 og er et av Norges eldste og mest
prestisjetunge visningssteder for norsk og nordisk samtidskunst og kunsthåndverk.
Røed Gård Søndre Jeløy er på veien til Galleri F15 og ligger i vakkert landskapsvernområde. Røed
Gård har et levende kulturelt miljø med mange kunstnere med verksted og salgssteder, i tillegg til
gallerier både for kunsthåndverk og billedkunst.
Å bo på Jeløy gir deg denne unike kombinasjonen av roen ved havet, urbane - og kulturelle innslag,
slik at du ikke trenger å velge mellom by og natur.

Areal og eierform
Areal: 610 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt
Ubebygd tomt med fin beliggenhet ved Tronvikveien. Det meste er naturtomt.
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i ny kommuneplan. Det er plankrav for utbygging på
eiendommen, men kommuneplanen angir enkelte unntak for plankravet. I eksisterende boligområder
som er avsatt til bolig i kommuneplanen kan oppføring av bolig inntil to bruksheter uten å lage
reguleringsplan. Hvilken utnyttelsesgrad som gjelder for eiendommen vil avgjøres av høyden på
bygget. I utnyttelsesgrad skal det tas med areal for parkering. For frittliggende boligbebyggelse
kreves minimum 1,5 p-plass pr. boenhet (18 m² BYA per plass). En plass pr, boenhet skal kunne
være i garasje. I tillegg vil maksimalt 40 prosent av tomtens areal kunne bebygges eller opparbeides
med harde overflater som hindrer vann å trenge gjennom. Overvann skal håndteres lokalt på egen
eiendom, og ikke tilføres det kommunale overvannsnettet. Det kan være andre bestemmelser som
vil gjelde eiendommen. Bestemmelser ligger som vedlegg i salgsoppgaven.
Utdrag fra bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel:
19.2 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER (PBL § 11-10)
19.2.1 Eksisterende boligområder Garasjer, uthus og liknende tillates, og de skal tilpasses og
underordnes hovedhuset. Garasjer, uthus og liknende kan være inntil 50 m² BYA, og kan ha
mønehøyde inntil 4,5 meter og gesimshøyde inntil 3 m. Arker, takopplett og lignende tillates ikke.
Garasjer med innkjøring vinkelrett på vei skal plasseres med minimum 5 m avstand fra tomtegrense
mot kommunal vei.
Dersom strøkskarakteren og eksisterende bebyggelsesstruktur ikke tilsier noe annet kan frittliggende
garasjer under 50 m² BRA plasseres inntil 1,5 m fra tomtegrense mot kommunal eller privat vei
dersom innkjøring er parallell med veien. Det er en forutsetning at plasseringen ikke kommer i
konflikt med allétrær, siktlinjer og andre trafikksikkerhetshensyn. Regulert byggegrense, eller
byggegrense mot riks- og fylkesvei i medhold av vegloven skal overholdes.
Innenfor eksisterende småhusområder skal ny bebyggelse og nye tomter følge områdets
bebyggelses- og tomtestruktur for å opprettholde stedskarakteren. Fortetting med blokkbebyggelse
tillates ikke. Maksimalt 40 prosent av tomtens areal kan bebygges eller opparbeides med harde
overflater som hindrer vann å trenge gjennom. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom, og
ikke tilføres det kommunale overvannsnettet.
Utnyttelsesgrad og høyder (to alternativer):
1. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 25 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse
innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 7 meter og mønehøyde inntil 8 meter.
2. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse
innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 4 meter og mønehøyde inntil 6 meter.
Området er uregulert og det er derfor kommuneplanens arealdel som gjelder for eiendommen. Det
vises til kommuneplanen for vurdering av hva som kan bygges på eiendommen. I tillegg til å oppfylle
krav i arealplan, må man oppfylle andre krav i plan og bygningsloven, herunder bl.a krav til vann,
avløp og adkomst. Dersom tiltaket faller inn under unntaksbestemmelser for plankrav og man
forholder seg til bestemmelser for bolig m. i planen kan man bygge det planen legger opp til.
Interessenter oppfordres til å ta kontakt med kommunen da tomten selges som en råtomt. Kjøper
bærer risiko for begrensinger m.m. da rammetillatelse ikke foreligger.

Vei/Vann/Avløp
Tilknytningsgebyr vann og kloakk tilkommer, ta kontakt med kommunen for info. Vann og kloakk
ligger på tomten.
Kommunale avgifter
Kr. 1 638 pr. år
Eiendomsskatt.
Kommunale avgifter vil fastsettes etter at eiendommen er bebygd. For mer informasjon om fremtidig
kostnad for kommunale avgifter, ta kontakt med Moss kommune.
Strømutgifter
Omkostninger for tilkoblingsgebyr til strømnettet må betales av kjøper. Ta kontakt med Hafslund for
mer informasjon om strømkapasitet i området.
Konsesjon
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes ved kjøp av tomten.
Regulering
Kommuneplanens arealdel ID KP_3002
Navn: Kommuneplanens arealdel 2021-2032
Ikrafttredelse 24.03.2021
Delareal 610 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende
Delareal 610 m
KPHensynsonenavn H220
KPStøy Gul sone iht. T-1442
Kommunedelplanen ligger vedlagt i salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å studere denne.
Heftelser/rettigheter
Rettigheter på 3002-1/2574
Rettigheter i eiendomsrett:
2016/647145-1/200 Bestemmelse om veg, tinglyst 14.07.2016
rettighetshaver:Knr:3002 Gnr:1 Bnr:3854
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Adkomst
Det er tinglyst veirett over gnr. 1, bnr. 2574, erklæringen følger vedlagt i salgsoppgaven.
Overtagelse
Avklares i forbindelse med budgivning.
Prisantydning
2 500 000,Totale kostnader
2 500 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-))
--------------------------------------------------------

77 970,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 577 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig foreligger ikke pr.d.d.
Forsikring
Boligen er forsikret i dag av selger, og kjøper må tegne egne forsikringer pr. overtagelsesdato.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. 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 39.000,- + tilretteleggingshonorar 6.900,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
Selgers egenerklæring
Informasjon fra Moss kommune
Servitutter
Forbrukerinformasjon om budgivning
Budskjema
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:
Lars-Christian Hansen
Mob: 97 04 79 03
E-post: lch@fossco.no
Foss & Co Vestby Son Eiendomsmegling AS (Org.nr: 985496242)
Besøksadresse:
Storgt 30.
1556 Son.
Tlf: 64 98 66 88.

Tronvikveien 23B
Nabolaget Varden/Refsnesskogen - vurdert av 51 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 93/100

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

Kvalitet på skolene
Veldig bra 79/100

Naboskapet
Offentlig transport

Godt vennskap 76/100

4 min
1.9 km

Moss bussterminal
Totalt 17 ulike linjer

4 min
2.2 km

Oslo Gardermoen

25.6 %
19 %
16.4 %

Moss ferjekai
Linje BF

39.7 %
40.4 %
38.9 %

4 min
2 km
12.9 %
18.3 %
21.6 %

Moss stasjon
Linje R20, R20x, L21, L21x

Aldersfordeling

6.8 %
7.3 %
7.1 %

2 min
0.2 km

13.7 %
14.6 %
15.4 %

Bergersborg
Linje 20, 207

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

1 t 18 min

Skoler
Ramberg skole (1-7 kl.)
401 elever, 27 klasser

9 min
0.7 km

Refsnes skole (1-7 kl.)
249 elever, 15 klasser

10 min
0.8 km

Reier skole (1-7 kl.)
226 elever, 12 klasser

11 min
0.9 km

Torderød skole (1-10 kl.)
46 elever, 4 klasser

11 min
0.9 km

Hoppern ungdomsskole (8-10 kl.)
380 elever, 28 klasser

3 min
0.2 km

Kirkeparken videregående skole
710 elever, 28 klasser

6 min
2.4 km

Malakoff videregående skole
1000 elever, 46 klasser

7 min
3.6 km

Område

Personer

Husholdninger

Varden/Refsnesskogen

839

371

Moss

39 652

18 845

Norge

5 942 390

2 682 230

Barnehager
Bellevue barnehage
2 avdelinger

9 min
0.7 km

Ramberg barnehage (0-5 år)
56 barn, 4 avdelinger

10 min
0.8 km

Reier barnehage (0-5 år)
72 barn

11 min
0.9 km

Dagligvare
Coop Extra Jeløy
PostNord
Kiwi Refsnes
Post i butikk

8 min
0.6 km
13 min
1.1 km

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
AMFI Moss

1. Egen bil

6 min

Boots apotek Jeløy

2. Tog/T-bane
3. Sykkel

13 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

26% i barnehagealder
41% 6-12 år
15% 13-15 år
19% 16-18 år

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 98/100

Støynivået
Lite støynivå 98/100

Gateparkering
Lett 92/100

Familiesammensetning
Par m. barn

Sport
Hoppern skole
Aktivitetshall, ballspill

3 min
0.2 km

Par u. barn

Bellevue kunstgressbane
Fotball

8 min
0.7 km

Enslig m. barn

Lasses Gym

20 min

Ditt Treningssenter

Enslig u. barn

4 min
Flerfamilier

Boligmasse
0%
90% enebolig
3% blokk
7% annet

41%
Varden/Refsnesskogen
Moss
Norge

Sivilstand
Norge
Gift

44%

34%

«God avstand mellom husene. Ingen
støy. Kort vei til sjøen og skogen.»

Ikke gift

40%

52%

Sitat fra en lokalkjent

Separert

9%

9%

Enke/Enkemann

6%

4%

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
Tronvikveien 23B, 1517 Moss. Gnr. 1 Bnr. 3854 i Moss 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

