Eiendomsmegler siden 1985

SALGSOPPGAVE MED VEDLEGG

fossco.no

HVITSTEN/VESTBY
: Stor regulert tomt med hyggelig beliggenhet i
Hærneskroken. Fint og solrikt.
Adresse:

Hærneskroken 27.
1545 Hvitsten.

Eiendomstype:

Boligtomt.
(Selveier).

Arealer:

961 kvm.

Prisantydning:

Kr. 2 300 000,- + omk.

Megler:

Lars-Christian Hansen og Martin Bauer
Mob: 97 04 79 03 / 93 20 35 65

Eier/Selger:

Haug og Andersen Eiendom AS.

Matrikkel:

Gnr. 56 Bnr. 235 Ideell andel 1/1 i Vestby kommune.

Oppdragsnr.:

8-20-0041

Beliggenhet
Denne tomten ligger i hyggelig boområde litt tilbaketrukket fra Hvitsten torg (ca. 1,5 km). Det er
gangavstand til idylliske Emmerstadbukta og Hvitsten.
Hvitsten med sine trange gater og hvitmalte hus ligger idyllisk til ved Oslofjorden. I pendleravstand til
Oslo, omtrent midt mellom Drøbak og Son. I dag er det ca. 600 sommerhus i Hvitsten, i tillegg til ca.
100 helårsboliger. Tettstedet har to populære badestrender, Hvitsten strand og Emmerstadbukta.
Hvisten er kjent for sine smale gater, ferieidyll og badeliv. Svaberg og strender er tilgjengeliggjort via
fine kyststier som også strekker seg mot Drøbak. Et idyllisk og landlig småsted med lang kyststripe,
trange gater med sørlandspreg samt yrende sommerliv. Stedet har alltid tiltrukket seg kunstnere som
har søkt inspirasjon og hvile fra storbyens larm. Edvard Munch, Theodor Kittelsen, Sigrid Undset og
Wergeland er kjente kunstnere som alle har bodd i Hvitsten.
I Sentrum av Hvitsten finner du bl.a en langgrunn sandstrand og en stor gressplen hvor det yrer av
liv på sommerstid. Foran den gamle ærverdige skolen ved kirken (som i dag huser noe av
Fred.Olsens administrasjon), ligger en park. I denne parken er det satt opp en samling av
gallionsfigurer som har vært utsmykking på Fred.Olsen sine skip. Parken benyttes både til
rekreasjon og er også brukt til å arrangere konserter om sommeren.
Sommeren i Hvitsten er ordentlig sommeridyll. Her er det sjøboder fra 1700-tallet, en lite kirke,
koselig gatemiljø og småhusbebyggelse. Ta en kort tur gjennom skogen til Ramme Gård. Ramme
Gård med bla. nytt fjordhotell og museum. For barnefamilier er dette også et veldig hyggelig sted å
tilbringe en dag sammen med alle dyrene som bor på Ramme. Se også www.ramme.no for mer
informasjon.

For deg som er interessert i friluftsliv, er dette et perfekt sted på sommeren. Du kan løpe fine turer i
skogen her, gå langs kyststien, leie kajak hos seilforeningen, fiske fra brygga, eller sykle langs fine
landeveier i området. Ellers ligger Hvitsten en kort kjøretur fra de populære sommerstedene Son og
Drøbak, hvis man vi ut og spise, få tak i fersk sjømat eller ferske bakervarer.
Det er ca. 10 km til Son sentrum og ca. 7 km til Vestby sentrum, hvor det finnes togstasjon, butikker,
banker, apotek, postkontor, kaféer mm., samt Vestby storsenter med et rikt utvalg av forretninger.
Det er 13 km til Drøbak og ca 45 km til Oslo.
Areal og eierform
Areal: 961 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt
Tomten er hovedsakelig naturtomt.
Vei/Vann/Avløp
Privat vei. Det er lagt opp tilknytningspunkt for vann og avløp i nærhet til tomten. Tilknytningsgebyr
vann og kloakk tilkommer, ta kontakt med kommunen for info.
Kommunale avgifter
For mer informasjon om fremtidig kostnad for kommunale avgifter, ta kontakt med Vestby kommune.
Movar håndterer renovasjon i kommunen og fakturerer etter hvilket abonnement som benyttes.
Strømutgifter
Omkostninger for tilkoblingsgebyr til strømnettet må betales av kjøper. Ta kontakt med Hafslund for
mer informasjon om strømkapasitet i området.
Konsesjon / odel
Denner eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det kreves signert egenerklæring om
konsesjonsfrihet.
Regulering
Ligger iht Reguleringsplan Strandåsen ID 0122 til frittligende småhusbebyggelse, ikrafttredelse
10.10.2005, feltnavn Bb2.
Eiendommen ligger iht Kommuneplan 2019-2030 ID KPLAN2019 til formål Boligbebyggelse,
framtidig, ikrafttredelse 18.03.2019.
Utdrag fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for Strandåsen.:
Type bebyggelse:
I byggeområdene (Bb1-Bb22), tillates frittliggende eneboligbebyggelse med tilhørende anlegg. En
sekundærleilighet på inntil 70 m2 kan tillates til hver enebolig. Næringsvirksomhet eller allmennyttige
formål kan tillates som en mindre del av eneboligen dersom virksomheten ikke vil være en vesentlig
belastning for boligområdet.
Utforming og plassering:
Bebyggelsen i byggeområdene skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 40° utenfor
bevaringsområdene, mellom 30° og 40° innenfor bevaringsområdene og møne i bygningens
lengderetning. Hovedmøneretningen skal følge terrengets hovedretning.
Garasje, uthus o.l. kan tillates med et bruksareal på inntil 50 m2. Størrelse, form og materialbruk skal
være tilpasset boligen. På hver tomt skal det være plass til en garasje. Ved garasje plassert
vinkelrett på vei, skal det være minst 5 meter mellom garasje og regulert veigrunn. Garasje plassert
parallelt med vei kan tillates plassert inntil 1,5 meter fra regulert veigrunn.

Tomteareal og grad av utnytting:
Innenfor boligområdene gjelder følgende bestemmelser om minste tillatte tomteareal som følge av
deling og tillatt utnyttelse i % BYA innenfor de enkelte områder: Utenfor bevaringsområdene: Bb2,
25% BYA.
For alle byggeområder skal det, dersom det ikke er oppført garasje, carport eller parkering under
terreng, reserveres 36 m2 bruksareal (BRA) pr. tomt for eventuell senere oppføring.
Høyde:
Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter og maksimal mønehøyde 9,0 meter for boliger plassert i
skrånende terreng tilpasset underetasje. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal
mønehøyde 9 meter for boliger plassert i flatt terreng uten underetasje. For garasje, uthus o.l. er
maksimal gesimshøyde 3,0 meter og maksimal mønehøyde 4,5 meter. Høyden måles fra
gjennomsnittsnivå på planert terreng rundt bygningen.
Parkering
Til hver enebolig kreves det 2 biloppstillingsplasser. I tillegg kreves det 1 biloppstillingsplass for
sekundærleilighetet. Biloppstillingsplassene skal ferdigstilles samtidig med boenhetene.
For mer informasjon konferer megler samt se vedlagte reguleringsbestemmelser og kommuneplan.
Heftelser/rettigheter
Følgende heftelser er tinglyst og vil påhvile eiendommens grunnboksblad videre:
Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 3019-56/1
Rettigheter i eiendomsrett
2021/361752-1/200 Bestemmelse om veg
25.03.2021 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:VESTBY KOMMUNE
Org.nr: 943485437
rettighetshaver:Knr:3019 Gnr:56 Bnr:235
Bestemmelse om vedlikehold
Rettigheter på 3019-56/1, 3019-56/54
Rettigheter i eiendomsrett
2021/361831-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk
25.03.2021 21:00
rettighetshaver:Knr:3019 Gnr:56 Bnr:235
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Gjelder denne registerenheten med flere
Rettigheter i festerett
2021/361831-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk
25.03.2021 21:00
rettighetshaver:Knr:3019 Gnr:56 Bnr:235
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
Diverse

Kjøper bærer risikoen for grunnens beskaffenhet.
Inntegnede tomtegrenser i bilder er ca. grenser og avviker fra eksakte tomtegrenser.
Overtagelse
Avklares i forbindelse med budgivning.
Prisantydning
2 300 000,Totale kostnader
2 300 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))
-------------------------------------------------------72 970,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 372 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig kr 1 896 775 per 31.12.18
Forsikring
Boligen er forsikret i dag av selger, og kjøper må tegne egne forsikringer pr. overtagelsesdato.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
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 (45.000,-)
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
Informasjon fra kommune
Grunnkart
Forbrukerinformasjon om budgivning
Budskjema
Prospekt
Vi gjør oppmerksom på at denne nettannonsen kun er et utdrag av salgsprospektets fullstendige
eiendomsopplysninger. Alle som vurderer å inngi kjøpetilbud på en eiendom, må sette seg inn i alle
prospektets opplysninger. Bestill prospekt via link i denne annonse eller kontakt megler.
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.

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven
Oppdragsnummer

8200041

Adresse

Hærneskroken 27

Postnummer

1545

Er det dødsbo?

Ja

X Nei

Salg ved fullmakt?

Ja

X Nei

X Ja

Nei

Har du kjennskap til

Poststed

HVITSTEN

eiendommen?
Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i boligen?

2018

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

Ja

X Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?
Selger 1 fornavn

0 år0 mnd

Bjørn Martin Haug

Polise/avtalenr.
Selger 1 etternavn

Haug og Andersen Eiendom AS

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
X Nei

Ja

Kommentar
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar
3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
X Nei

Ja

Kommentar
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
X Nei

Ja
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Kommentar
10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
X Nei

Ja

Kommentar
11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar
12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar
13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
X Nei

Ja

Kommentar
14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
X Nei

Ja

Kommentar
15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
X Nei

Ja

Kommentar
16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
X Nei

Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
X Nei

Ja

Kommentar
18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
X Nei

Ja

Kommentar
19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?
X Nei

Ja

Kommentar
20. Er det foretatt radonmåling?
X Nei

Ja

Kommentar
21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
X Nei

Ja

Kommentar
22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
X Nei

Ja

Kommentar
23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
X Nei

Ja

Kommentar

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Verified by
SIGNICAT
26.04.2021

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
X Nei

Ja

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
X Nei

Ja

Kommentar
26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
X Nei

Ja

Kommentar
27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
X Nei

Ja

Kommentar
Tilleggskommentar

Boligselgerforsikring
Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.
X Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 –
seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, eller til datoen for dagen før vedtatte endringer i avhendingsloven av 16.05.19 trer i kraft. Etter dette
vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato somlegges til grunn.
Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.
For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).
Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.
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Hærneskroken 27
Aldersfordeling

Vestby stasjon
Buss, tog

11 min
7.4 km

Son
Linje B21

16 min
10.2 km

Oslo Gardermoen

1 t 8 min

19.8 %
16.1 %
16.4 %

11 min
7.3 km

4.7 %
7.9 %
7.1 %

Vestby stasjon
Linje R20, R20x, L21, L21x

12.1 %
17 %
21.6 %

2 min
0.2 km
12.4 %
17.5 %
15.4 %

Hernestoppen
Linje 531

50.4 %
40.8 %
38.9 %

Offentlig transport

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Grunnkrets: Hvitsten 1

363

165

Kommune: Vestby

17 486

7 415

Norge

5 942 390

2 682 230

Barnehager

Skoler
Bjørlien skole (1-7 kl.)
301 elever, 15 klasser

9 min
5.8 km

Vestby skole (1-7 kl.)
400 elever, 18 klasser

12 min
8.3 km

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

16 min
10.8 km

Vestby ungdomsskole (8-10 kl.)
576 elever, 13 klasser

12 min
8.2 km

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

17 min
11.2 km

Vestby videregående skole
720 elever, 55 klasser

12 min
8 km

Ås videregående skole
1100 elever, 62 klasser

20 min
16.9 km

Aldersfordeling barn (0-18 år)

34% i barnehagealder
39% 6-12 år
6% 13-15 år
21% 16-18 år

Hvitsten barnehage (1-6 år)
24 barn, 1 avdeling

8 min
2.5 km

Johnsrudhuset barnehage (3-5 år)
15 barn, 1 avdeling

8 min
4.9 km

Muldvarpen familiebarnehage

9 min

Dagligvare
Rema 1000 Vestby Storsenter

10 min

Kiwi Vestby

10 min

Sport
Hvitsten fotballbane
Ballspill

8 min
2.6 km

Risil idrettsanlegg
Ballspill, fotball, friidrett

8 min
5.4 km

Mudo Vestby

9 min

Stamina Vestby

11 min

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.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no

KJØPETILBUD
Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen: anne-katrine.orjevik@gjensidige.no
Hærneskroken 27, 1545 Hvitsten. Gnr. 56 Bnr. 235 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

