SALGSOPPGAVE
MED VEDLEGG

fossco.no

MYRVOLL - Meget innholdsrik enebolig - Utleiedel Solrik - Stor hage - Dobbeltgarasje med EL-bil lader

Adresse:

Bjørnemyrveien 33, 1415 Oppegård.

Eiendomstype:

Enebolig.

Arealer:

Primærrom: 265 kvm, Bruksareal: 310 kvm, Bruttoareal: 346 kvm.

Prisantydning:

kr. 14 000 000,- + omk.

Megler:

Christian Ludvig Ringstad Foss.

Eier/Selger:

Arve Moi.

Matrikkel:

Gnr. 243, Bnr. 1336, Nordre Follo kommune.

Oppdragsnr.:

121002.

Beliggenhet
Boligen ligger fantastisk til på Myrvoll med særs flotte solforhold. Myrvoll er et meget populært strøk og
området er svært barnevennlig. Eiendommen ligger landlig til, men samtidig sentrumsnær, med kort gå
avstand til barnehager, skoler og idrettsanlegg. Eiendommen ligger nært til flotte tur og rekreasjonsområder
med turstier og badeplasser.
Det er kort vei til offentlig kommunikasjon, både med tog og buss.
Det er også kort vei til Kolbotn sentrum. Her finnes kjøpesenteret Kolbotn Torg med mangeartede
forretninger. Kolbotn er også kommunens administrative sentrum, så her finnes også de fleste
servicefunksjoner. I sentrum er naturligvis også kaféer og restauranter og ikke minst kulturhuset Kolben.
Her arrangeres konserter og teateroppsetninger, her er det kino, bibliotek, kulturskole samt selskapslokaler.
Nordre Follo kommune har et rikt organisasjon- og kulturliv med idrettslag, korps, speidergrupper,
teatergrupper mm. Det er fotballbaner og idrettshall på Greverud og på Sofiemyr, det er kort vei til to
golfbaner, det er slalåmbakke og tennisbaner i Kolbotn sentrum, svømmehall på Sofiemyr osv. samt lysløype
som går langs hele kommunen med skispor om vinteren og flotte turstier om sommeren. I tillegg til golf så
produseres det kunstsnø som legges i og rundt Oppegård Golfklubbs bane for en lang sesong på ski.
På Sofiemyr ligger The Well, et fantastisk Spa- og velvære anlegg.
Boligene ligger landlig til, men det er kort vei til pulserende liv i Oslo, drøyt 20 minutter med bil eller tog. Det

Foss & Co Kolbotn
Edvard Griegs vei 1, 1410 KOLBOTN
Telefon: 66 82 30 60
Org.nr.: 937 205 139
www.fossco.no

er kort vei også til Ski sentrum, ca. 10 minutter med bil eller tog, med bl.a Ski Storsenter. Det er også ca. 10
minutter med bil til Tusenfryd med attraksjoner for hele familien.
Innhold
Stor enebolig over to etasjer med markterrasse, balkong og utehus med jacuzzi. Uteiedel i 1. etg.
- 1. etg.: Steinlagt terrasse på ca. 30 kvm.
- 2. etg.: Veranda i trekonstruksjon på ca. 60 kvm.
- 2. etg.: Det er montert utvendige sjalusier i vinduskarnappene i stuen.
- Loftet er gulvlagt og med ca. 40 kvm. ståhøyde.
- Utvendig markise i stuen.
- Sentralstøvsuger (Flexit) i boden i garasjen.
Utehus:
Utehus i tre med skyvedører i glass mot vest, peis og delvis nedfelt jacuzzi.
Utenfor utehuset er det en platting/terrasse på totalt 105 kvm. med plassbygget blomsterkasse.
Utehuset er ikke byggemeldt.
Utleiedel:
Boligen har en utleiedel i 1 etasje av boligen som er pusset opp i 2019. Denne inneholder kjøkken og stue i
åpen løsning, sovealkove, bad og gang. Det er avstengbar passasje til hoveddelen av boligen og egen
inngang til utleiedelen.
Boligen inneholder:
Primærrom:
1.etasje: Gang, bad 1, bad 2, badstu, kjøkken/ stue, vindfang og soverom.
2. etasje: Stue, bad, gang, kjøkken, vaskerom og 3 soverom.
Sekundærrom: Garasjerom, teknisk rom, bod og kjølerom.
Standard
Boligen holder en meget god og velholdt standard
Kjøkken:
1. etg. (Utleiedel): Kjøkkeninnredning fra IKEA med profilerte fronter. Laminat benkeplate. Oppvaskkum med
ett greps svingbart blandebatteri. Induksjon koketopp med komfyrvakt. Innebygget mikroovn i
høyskap. Innebygget stekeovn. Integrert kjøleskap/ fryser og oppvaskmaskin . Kjøkkenet er fra 2019.
2. etg./ Hoveddelen: Kjøkkeninnredning fra IKEA med profilerte fronter. Laminat benkeplate. Oppvaskkum
med
ett greps svingbart blandebatteri. Induksjon koketopp. Innebygget mikro- og stekeovn i høyskap. Integrert
kjøleskap i full høyde. Integrert fryser i benkeskap. Integrert oppvaskmaskin. Kjøkkenet er fra 2019.
1. etasje: Kjølerom med kjøleaggregat fra Norcool.

Foss & Co Kolbotn
Edvard Griegs vei 1, 1410 KOLBOTN
Telefon: 66 82 30 60
Org.nr.: 937 205 139
www.fossco.no

Bad:
1. etasje/ Bad 1 (Utleiedel): : Flislagt bad fra 2019 med dusjnisje med innfellbare glassdører. Gulvstående
toalett, servant med underskap og ett greps blandebatteri. Opplegg for vaskesøyle.
Teknisk rom med adkomst gjennom bad 1: Varmtvannsbereder på 300 liter fra 1999. Hovedstoppekran og
vannmåler er montert i teknisk rom.
1. etasje/ Bad 2/ Hoveddelen: Flislagt bad med dusjnisje med glassdør. Innebygget Hurricane boblebad fra
1997 med dusjgarnityr. Gulvstående toalett, servant med ett greps blandebatteri.
2. etasje/ Bad 3 / Hoveddelen: Flislagt bad med dusjnisje med glassdør. Gulvstående toalett. Servant med
underskap og ett greps
blandebatteri.
2. etasje/ Vaskerom / Hoveddel: Opplegg for vaskemaskin under benkeplate. Utslagsvask med ett greps
svingbart blandebatteri.
Innvendige gulv:
1. etg.: Fliser i vindfanget og i gangen i hoveddelen. Vinylbelegg i kjølerommet. Laminat på soverom og stue.
Fliser i gangen i utleiedelen. Fliser på begge bad.
2. etg.: Laminat. Fliser på bad og vaskerom.
Innvendige vegger:
1. etg. Malte flater og malt panel. Laminatfliser over benkeskapet på kjøkkenet i utleiedelen. Fliser på bad.
2. etg.: Malte glatte flater. Fliser over benkeskapet på kjøkkenet, bad og vaskerom.
Alle vegger i hele huset har sponplater bak gipsplater i følge eier.
Himling:
1. etg.: Malte glatte flater og malt panel. Downlights på soverommet (i hoveddelen), i gangen, på badene,
stuen, kjøkkenet, sovealkoven samt over peisen og i gangen i utleiedelen.
2. etg.: Malt panel. Takess på de to minste soverommene. Det er downlights i alle flater bortsett fra på
vaskerommet.

Luftbehandling:
1. etg.:
Utleiedelen: Elektrisk avtrekk på badet og i teknisk rom, ventilator med kullfilter på kjøkkenet. Veggventil i
ytterveggen i gangen, spalteventiler i vinduene.
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2. etg.: Ventilator (Røroshetta) på kjøkkenet. Avtrekksventiler på vaskerommet og på badet. Ventilatoren
styrer avtrekk på bad og vaskerom. Viften er plassert på loftet. Spalteventiler i vinduene.
Elektrisk annlegg:
1. etg.:
Sikringsskap plassert i teknisk rom. Automatsikringer med jordfeilbrytere.10 kurser. Overbelastningsvern på
63 A.
Eier opplyser at alle sikringer og elektriske lagt om av el firma i 2019.
Sikringsskap i soverommet i hoveddelen med automatsikringer og jordfeilbryter. 32 kurser.
Overbelastningsvern på 63 A.
Byggemåte
Fundamentert på fjell.
Grunnmur i Leca.
Fasaden i 1. etg. er kledd med dekorstein. Bindingsverksvegger med malt liggende panel forøvrig.
Isolerglass i trerammer. Vinduene er topphengslet. Produksjonsår 1996.
Fastkarmsvinduer i vinduskarnappet i stuen i 2. etg. og i vindfanget i 1. etg.
1. etg. Ytterdør i malt Mahogni med glassfelt. Døren har montert Yale Doorman. Malt mahogni garasjeport.
Ytterdør med glassfelt i utleiedelen.
2. etg.: Balkongdører med glassfelt i stuen, vaskerommet og på det største soverommet. I stuen er døren
skyvedør.
Valmet tak i trekonstruksjoner.
Betong takstein.
For ytterligere informasjon om byggemåte/vedlikeholdsbehov henvises det til informasjon i vedlagte
tilstandsrapport.
Arealer
Primærrom: 265 kvm, Bruksareal: 310 kvm, Bruttoareal: 346 kvm.
P-rom pr. etasje: 1. etasje: 110 kvm.
2. etasje: 155 kvm.
BRA pr. etasje: 1. etasje: 155 kvm.
2. etasje: 155 kvm.
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
1. etg.:
Utleiedel: Vannbåren varme i gulvene i gangen og stuen. Elektrisk gulvvarme på badet. Vedovn/peis.
Hoveddel: Vannbåren varme i gulvene i vindfanget, gangen, badet og soverommet.
2. etg. Peis i stuen. Vedovn på kjøkkenet. Varmefolie i gulvet på kjøkkenet og stuen. Vannbåren varme på
badet og vaskerommet.
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Areal og eierform tomt (opplysninger om evt. feste)
Areal: 996 kvm, Eierform: Eiet tomt.
Tomt
Opparbeidet tomt med plen, busker og bed. Steinlagt gårdsplass og gangbaner, samt gangbaner med
terrassebord.
Mulighet for utleie
Deler av boligen kan leies ut, og arealet er godkjent for beboelse. Utleie av deler av egen bolig er ikke et
søknadspliktig tiltak, dog er det en forutsetning at bruken av arealene er i tråd med tidligere godkjenninger,
samt at det er intern forbindelse mellom hoveddelen og det arealet som leies ut. Dette følger av plan- og
bygningsloven.
Det gjøres oppmerksom på at arealet som har vært utleid ikke er godkjent som en egen enhet, og etablering
av en ny selvstendig boenhet er et søknadspliktig tiltak som vil kunne utløse tekniske og formelle krav, bl.a
vil det være krav til at enheten skal ha alle hovedfunksjonene for bolig, ha egen inngang, samt at det ikke er
en intern forbindelse mellom boenhetene. Megler kan ikke gi noen garanti for at en ev. søknad om en
selvstendig enhet vil bli godkjent av kommunen.
Type, eierform og byggeår
Enebolig Fast, oppført i 1997
Parkering
Parkering i egen dobbelgarasje eller ute på romslig gårdsplass.
Det er montert elbillader i garasjen.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp.
Kommunale avgifter
Kr. 12 720,Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter er derfor avhengig av forbruk.
Andre løpende avgifter
Øvrige kostnader som f.eks. internett, alarm, kabel-TV kommer i tillegg.
Konsesjon / odel
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
Regulering
Eiendommen er regulert til bolig.
Reguleringsbestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse, vedtatt 12.09.2016 gjelder for eiendommen.
Det foreligger ikke innsendte private/offentlige planforslag med direkte betydning for eiendommen i hht.
opplysninger gitt av kommunen.
For øvrig henvises det til kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030
Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelige på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger.
Brukstillatelse/Ferdigattest
Ferdigattest, datert 12.05.2010.
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Heftelser/rettigheter
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Servitutter / rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få
prioritet etter disse.
Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknr.: 1727
Dato: 16.02.1996
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknr.: 2303
Dato: 01.03.1996
Best. om vann/kloakkledn.
Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknr.: 12130
Dato: 04.10.1996
Bestemmelse om vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Omnummerering ved kommuneendring
Dagboknr.: 796905
Dato: 01.01.2020
Omnummerering ved kommuneendring
Registrering av grunn
Dagboknr.: 1726
Dato: 16.02.1996
Registrering av grunn
Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.
Overtagelse
Etter nærmere avtale med selger.
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Takst / tilstandsrapport
Utført av: Eirik Øyum.
Øyum Takst og Eiendom AS.
Takstdato: 25.04.2021.
Takstmann har i sin rapport gitt følgende konstruksjoner TG2:
- 1 etasje/ Bad 2: Det mangler forskriftsmessig peisplate foran ovnen på kjøkkenet.
- 1 etasje/ Bad 2: Det er bom i fliser. (Bom i fliser betyr at flisene ikke hefter skikkelig til underlaget. Det er
ikke det samme som helt løs flis, men resultatet over tid kan være at flis løsner).
- 1 etasje/ Bad 2: Det er sprekk i flis inne i dusjen.
- 2 etasje/ Bad: TG2 på grunn av alder etc.
- Innvendige gulv: 1. etg.: Det er bom i flere av flisene. (Bom i fliser betyr at flisene ikke hefter skikkelig til
underlaget. Det er ikke det samme som helt løs flis, men resultatet over tid kan være at flis løsner.)
- Sjalusiene er harde å betjene og har behov for smøring eller lignende.
Resterende konstruksjoner har fått TG1 i rapporten.
Tilstandsrapporter/boligsalgsrapporter er utvidede tekniske rapporter utarbeidet av autoriserte takstmenn.
Rapportene gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert,
og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendom.
Selgers egenerklæringsskjema og ev. tilstandsrapport følger som vedlegg til salgsoppgaven.
Prisantydning
Kr. 14 000 000,-.
Omkostninger:
Tinglysing pantedokument kr 585,Tinglysing skjøte kr 585,2,5% dokumentavgift kr 350 000,Help Boligkjøperforsikring kr 11 500,Boligkjøperforsikring HELP + kr 2 800,-------------------------------------------------------Kr. 351 170,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------Kr. 14 351 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig kr. 2 365 755,- pr. 2019,-.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr. 8 516 718,-.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå
(SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på
statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv.
25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for
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sekundærboliger (øvrige boliger).
Forsikring
Fremtid Forsikring.
Polisenr. 20373877.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Södeberg & Partners som dekker selgers mangels ansvar etter
avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder
forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så
gjelder forsikringen først fra overtakelsen.
Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kr. 10 000 000,-.
Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det
kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen.
Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på
https://www.soderbergpartners.no/produkter-og-tjenester/eiendom/boligselgerforsikring/.
Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f. eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og
overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller
dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt
forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes
skadedyr/insekter, f. eks. skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Iht.
lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest
mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav
på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
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. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar
mellom kr. 1 400,- til kr. 2 100,- pr. tegnet forsikring, samt et tillegg på kr. 1 000,- ved salg av Pluss.
Meglers vederlag
Prosentprovisjon med 1,25 % av kjøpesum (inkl. mva).
Tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- (inkl. mva).
Pris per visning kr 2 500,- (inkl. mva).
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.
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Viktig informasjon
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om
eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn
eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 millioner kr.
Enkeltsaker er forsikret inntil 15 millioner kr. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved
omsetning over 15 millioner kr., må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1)
Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at
det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om
boligen, jf. avhl. § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i
annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet
i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i
opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre
oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan
bud gis.
Andre relevante opplysninger
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra
brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.
Viktig informasjon: Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Boligen har mangel i
følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom
man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om boligen, jf. avhl. § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med
opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren.
Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en
tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å
regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette
seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra
selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.
Deretter kan bud gis.
Sentrale lover: Sentrale lover
Radon: Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være
under 200 becquerel per m3.
Dette er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal leies ut.
For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no/radon.
Hvitevarer/Tilbehør: Med mindre selger eller kjøper tar forbehold om annet, gjelder «Liste over løsøre og
tilbehør» som skal følge med eiendommen ved salg.
Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes

Foss & Co Kolbotn
Edvard Griegs vei 1, 1410 KOLBOTN
Telefon: 66 82 30 60
Org.nr.: 937 205 139
www.fossco.no

Servicekontor i fellesskap.
Nyttig informasjon ved kjøp av bruktbolig
En brukt bolig vil som regel ikke være i samme stand som om den var ny, og tekniske krav, alminnelig
håndverksskikk og byggteknikk endres over tid.
Slitasje etter bruk, vær og vind og tiden som har gått gjør at tilstanden etter hvert blir dårligere.
Dette er ikke alltid synlig på visning.
Det som kan oppleves som feil ved boligen, er derfor ikke nødvendigvis en mangel i rettslig forstand.
Det er derfor viktig å sette seg grundig inn i tilstanden på den eiendommen man vil kjøpe.
Energimerking
Energikarakter: Grønn.
Oppvarmingskarakter: F.
Ved salg eller utleie av boliger og andre bygninger, har selger/utleier som hovedregel plikt til å fremskaffe
energiattest. Energimerket vil fremgå av salgsoppgaven. For ytterligere informasjon om energimerking, se
www.energimerking.no.
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.
Vedlegg
- Tilstandsrapport
- Selgers egenerklæringsskjema.
- Grunnkart
- Målebrev
- Budskjema
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 SMS-kvitteringen
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.
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HELP Boligkjøperforsikring
BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.

Noe du lurer på?
Kontakt oss på
Foss & Co Kolbotn!
Edvard Griegs vei 1, 1410 KOLBOTN - 66 82 30 60

