Hemmingstadtoppen Borettslag
Megleropplysninger med prisliste

Å kjøpe eiendom er en av
de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om
penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du
får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke
nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg
og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra
soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb,
et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er
eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset
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DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:

Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
T: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er vår uunnværlige altmuligmann og
perfeksjonist - Til tross for sin unge alder har han
opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap
og erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om
at Marius er født med en gedigen indre «drive».
Marius har bachelor i eiendomsmegling ved BI i
Stavanger.
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Eiendommen
Oppdragsnummer:
1-5122/22

Boligtype:
Prosjektert borettslagsleilighet.

endre vederlaget med 15 % eller mer jf. buofl. §
9.

Adresse:
Boreas gate 29 og 31, 5532 HAUGESUND

Hemmingstadtoppen utgjør to byggetrinn
fordelt på to bygg med til sammen 26
leiligheter. Byggetrinn 1 utgjør 15
selveierleiligheter i Bygg Nord og byggetrinn 2,
som denne salgsinformasjonen omhandler, er
planlagt å utgjøre 11 borettslagsleiligheter i
Bygg Sør. Det er eget garasjeanlegg under
Bygg Nord med en parkeringsplass og en
sportsbod til hver leilighet.

Selgeren kan kreve tilleggsvederlag for
nødvendige kostnader som kommer av forhold
på forbrukerens side, jf. buofl. § 43.

Borettslagets eiendom:
Gnr. 34 Bnr. 392 i Haugesund kommune.
Hver andelsbolig vil få tildelt andelsnr. og
adresse.
Utbygger/Selger
BoligPartner Prosjekt AS
Org.nr. 921 690 886
Hjemmelshaver:
Boligpartner AS har generalfullmakt.
Entreprenør:
GL Prosjektservice AS
Org. Nr. 979 729 332

Eierform:
Andel

Pris:
Hver av enhetene selges til faste priser.
Usolgte leiligheter kan prisjusteres av utbygger.
Prislisten følger vedlagt.

Standard:
Eksklusive arkitekttegnede leiligheter med bra
standard. Les leveransebeskrivelse fra
utbygger for mer informasjon.

Omkostninger:
Forbrukeren skal betale følgende omkostninger i
tillegg til innskuddet:

Tilvalg og endringer:
Det vil bli mulighet for tilvalg for individuelle
løsninger, som kjøkken, bad, parkett, fliser,
elektro og sanitær. Etter igangsetting vil det gis
frister for tilvalg og endringer. Inngås
kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent
med at frister for tilvalg og endringer kan være
utgått. Eventuelle tilvalg avtales i en
kundebehandlingsperiode direkte med
underleverandører. Etter denne perioden er det
ikke mulig å gjøre endringer. Det vil i denne
forbindelse ikke være anledning til å bytte
leverandør og det vil ikke bli anledning til å
utføre egeninnsats.

Fra 10 080,- til 20 760,- Andel av borettslagets
dok. avg. for anskaffelse av tomt
480,- Registreringsgebyr for avtale om borett
480,- Hjemmelsovergang
480,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
5 000,- Andelskontigent til utbygger
------16 722 til 27 402,- (omkostninger totalt)
I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i
Bate, kr. 300,Felleskostnader løper også fra
innflyttingstidspunktet (se eget pkt.) Det tas
forbehold om endringer på størrelsen på
gebyrer og avgifter som er fastsatt av offentlig
myndighet.
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Kjøper du en andel i et borettslag blir du eier av
en andel som gir deg enerett til å bruke en
bestemt bolig i borettslaget. Borettslaget eier
eiendommen og tomten. Du eier altså ikke
boligen direkte, men indirekte gjennom at du
eier en andel som gir bruksrett til boligen.

Kjøper har også rett til å forholde seg direkte til
entreprenør i denne prosessen.
Partene kan kreve justering av vederlaget ved
endringer og tilleggsarbeid etter buofl. § 42, så
langt det står i sammenheng med selgers
ytelse. Forbrukeren kan likevel ikke kreve å få
utført endringer eller tilleggsarbeider som vil
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Selger skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de
kostnadsmessige og tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller
tilleggsarbeidene forbrukeren krever.
Mot sikkerhet fra selgeren etter buofl. § 47, kan
selgeren kreve at forbrukeren betaler forskudd
for vederlag for endringer eller tilleggsarbeider.
Alternativt kan selgeren kreve at forbrukeren
stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag. Dersom § 47 garanti ikke er
stilt, skal tilleggsvederlaget først betales innen
overtagelse.
Bebyggelsens arealer:
Areal pr bolig fremkommer av vedlagt prisliste.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som
er arealet innenfor boligens yttervegger
inklusive evt. innvendige boder. På tegningene
kan det også være angitt et romareal som er
nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det
tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte
arealer, da beregninger er foretatt på tegninger.
Byggeår/forventet ferdigstillelse/overtagelse:
Det tas sikte på byggestart høsten 2022, med
innflytning våren 2024.
Dette gjelder ikke som en bindende frist for å
ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke
grunnlag for å kreve dagmulkt.
Ferdigstillelsesfrist angis ved signering av
kjøpekontrakt, etter avtale mellom partene.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire
måneder før den avtalte fristen til å ha boligen
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle
om dette minimum to måneder før det nye
overtakelsestidspunktet. Det eksakte
overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes
dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet.
Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med
21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av
fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien,

forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme
gjelder om den berøres av påskeferien.
Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt
utføres arbeid i en ferie.
Selger tar forbehold om at forbruker i samsvar
med borettslagsloven § 2-13 gis borett til
boligen for en periode på inntil 2 år før selger
overfører andelen til forbrukeren.
Byggemåte:
Bygget oppføres hovedsakelig i tre og betong.
Les leveransebeskrivelse fra utbygger for mer
informasjon.
Beliggenhet:
Hemmingstad har en meget attraktiv
beliggenhet på en høyde rett utenfor
Haugesund sentrum. Dette er et etablert og
populært villaområde med nærhet til sentrum,
sykehuset og butikker på Raglamyr, så vel som
flotte friområder. Like oppi skogkanten går
turstier helt fra Hemmingstad, over Vardafjellet
til Djupadalen. Disse stiene er også del av den
årlige "Haugesund på langs".
Ellers gangavstand til flere barnehager og
Rossabø Skole. For øvrig er Kiwi nærmeste
dagligvareforretning, og forretningen har
langåpent.
På Hemmingstadtoppen ligger alle forhold til
rette for et rikt, og komfortabelt liv.
Innhold:
Se vedlagte plantegninger for innhold til den
enkelte enhet.
P-rom = Oppholdsrom
S-rom = Boder
Antall soverom:
Leilighetene leveres med 2 - 3 soverom.
Etasjer:
Prosjektet har totalt 4 etasjer.
Parkering og boder:
Medfølgende garasjeplass og sportsbod i
garasjekjeller i Bygg Nord.

Oppvarming:
Gulv i bad leveres med elektriske varmekabler. I
kjøkken eller stue monteres 1 stk. konvektor.
Hver leilighet har egen måler for måling av
energiforbruk.

10.03.2022 - Dokumentnr: 274189 Registerenheten kan ikke disponeres over uten
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS
Org.nr: 910 968 955

Tomt:
598.2 m² felles eiet tomt

17.12.2020 - Dokumentnr: 3502001 Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385

Eiendomsskatt:
Inkluderes i fellesutgiftene.

17.12.2020 - Dokumentnr: 3502076 - Bruksrett
Rettighet hefter i: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385

Kommunale avgifter:
Inkluderes i fellesutgiftene.

17.12.2020 - Dokumentnr: 3502115 Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385

Vei, vann, kloakk:
Offentlig veg, vann og avløp.
Servitutter, rettigheter:
På eiendommen er det tinglyst følgende
heftelser og rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny
hjemmelshaver:
1106/34/392:
22.05.2017 - Dokumentnr: 537997 Registerenheten kan ikke disponeres over uten
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Bolig Partner Prosjekt AS
Org.nr: 921 690 886
Overført fra: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385
Gjelder denne registerenheten med flere
---------Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2017/537959-1/200
---------Transport
Fra: Bolig Partner AS
Org.nr: 967 524 514
Til: Bolig Partner Prosjekt AS
Org.nr: 921 690 886
---------Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2019/347863-1/200
---------Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2019/1057111-1/200
Veket for: Registerenheten kan ikke disponeres
over uten samtykke fra rettighetshaver
2019/1057111-2/200
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17.12.2020 - Dokumentnr: 3502127 Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385
17.12.2020 - Dokumentnr: 3502150 - Forbud mot
pantsetting uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighet hefter i: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:391
Snr:3
Gnr. 34 bnr. 391 og bnr. 392 kan ikke
pantsettes hver for seg
Reguleringsforhold:
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i
reguleringskart og de gjeldende
reguleringsbestemmelsene for området. Se
vedlagt reguleringsplan.
Betalingsplan:
Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen
deler av vederlaget før selger har stilt sikkerhet
(garanti), jf. buofl. § 12 og evt. § 47.
Vederlaget utbetales ikke til selger uten at
kjøper har fått tinglyst hjemmel (evt.
garantistillelse etter buofl. § 47).
Ved forsinket betaling av deloppgjør,
sluttoppgjør, endrings- eller tilleggsarbeider
kommer buofl. § 55 til anvendelse.
Betalingsbetingelser:
Kr. 50 000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt
garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Kr. 100 000,- der kjøper er å regne som
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profesjonell
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan
være tilknyttet vilkår til innbetalingen som
medfører at selger ikke kan disponere over
beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper
frem til § 47 er stilt, eller skjøte er tinglyst,
forutsatt at de overstiger et 1/2 rettsgebyr.
Restinnskudd + omkostninger skal være
innbetalt til klientkonto senest 2 virkedager før
overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil
kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for
tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
Ligningsverdi:
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første
likningsoppgjør.
Konsesjon, odel, ek. kons., 0-kons., vernet
bygg:
Salg er ikke odels- eller konsesjonspliktig.
Adgang utleie:
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for
inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person
nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Heftelser:
Andelen selges fri for pengeheftelser med
unntak av borettslagets legalpant i hver andel,
jf. Borettslagsloven. Fellesgjelden vil hefte i
borettslagets eiendom.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelsen kan finne
sted. I motsatt fall anbefaler megler at
overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før midlertidig
brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen
plikt til å innbetale oppgjør før midlertidig
brukstillatelse foreligger.
Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er først inngått når både kjøper
og segler har signert kjøpekontrakt.
Forbehold:
Selgerens forbehold:

Lovverket:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.
(bustadoppføringslova LOV-1997-06-13-43), i
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er
forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper
har krav på garantier iht. bustadoppføringslova
§ 12 og evt. § 47. I tilfeller hvor kjøper er
profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger
kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring
av kontrakten:
Det tas forbehold om at det er gitt byggelån
(finansiering) innen 30.12.2022
Det tas forbehold om at 5 boliger av totalt 11
boliger er solgt innen 30.12.2022
Det tas forbehold om at det er gitt
bankfinansiering til borettslaget innen
30.12.2022.
Det tas forbehold om gitt igangsettingstillatelse
innen 30.12.2022

Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er inngått ved selgers aksept av
kjøpers kjøpsbekreftelse (budskjema). Selger
forbeholder seg retten til å forkaste ethvert
kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette.

Selgeren skal uten ugrunnet opphold varsle
forbrukeren skriftlig når grunnlaget for
forbeholdene er falt bort, samt dato for
bortfallet.

Kjøper er innforstått med at det må innleveres
finansieringsbevis på toppfinansiering (innskudd
og omkostninger) til megler når avtale om kjøp
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inngås. Megler har rett til å videreformidle disse
opplysningene til selgers byggelånsbank. Kjøper
er ved aksept av kjøpsbekreftelse juridisk
bundet av handelen selv om ikke kjøper skulle
overholde sin forpliktelse med tilfredsstillende
finansieringsbevis.

Selgeren er bundet av kontrakten dersom det
ikke er sendt skriftlig melding til forbrukeren om
at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21
kalenderdager etter utløpet av den aktuelle
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fristen.
Forkjøpsrett:
Borettslagets medlemmer har forkjøpsrett etter
borettslagslovens bestemmelser. Dog. gjelder
dette ikke ved førstegangskjøp. Ved
andregangskjøp gjelder altså ordinær
forkjøpsrett.
Opplysninger om borettslaget:
Navn: Hemmingstadtoppen Borettslag.
Borettslaget er under stiftelse og registrering.
Månedlige kostnader:
Hver andel vil få ha månedlige fellesutgifter
som består av felleskostnader til drift samt
renter. Se vedlagt prisliste for nærnere info.
Fellesutgiftene inkluderer:
Kommunale avgifter, renovasjon, styrehonorar,
forretningsførerhonorar, vedlikehold,
tv/internett, revisjon, vedlikehold heis, forsikring
av bygningsmassen, felles strøm, medlemskap
Bate, samt renter av fellesgjeld.
Avdragsfri periode: 10 år
Etter avdragsfri periode vil også fellesutgiftene
innbefatte avdrag på andel fellesgjeld.
Selger står ansvarlig for betaling av
fellesutgifter på usolgte enheter.
Faste løpende utgifter:
Andelseier må selv betale følgende utgifter
utover fellesutgiftene:
- Innboforsikring
- Strøm (oppvarming av boligen).
Eierbrøk:
Eierbrøk fastsettes til bruksareal per bolig
fordelt på totalt bruksareal for alle leilighetene.
Offentlige forbehold:
Rammetillatelse foreligger.
Info om kjøps- og lånevilkår:
Totalpris:
Totalpris består av innskudd og fellesgjeld iht.
prisliste. I tillegg kommer omkostninger.

Innskudd:
Utgjør 25% av totalprisen og er ikke
forhåndsfinansiering. Dette skal innbetales
enten i form av egenkapital eller topplån
(eksempelvis lån i bank).
derfor også følge borettslaget og ikke kjøperen
dersom andelen videreselges.
Fellesgjeld:
Utgjør 75% av totalprisen og finansieres
gjennom Haugesund Sparebank. Det er
borettslaget og ikke hver enkelt kjøper som
søker/innvilges som låntaker. Fellesgjelden vil
derfor også følge borettslaget og ikke kjøperen
dersom andelen videreselges.
Lånevilkår fellesgjeld:
Långiver: Haugesund Sparebank
Type lån: Annuitetslån
Rentesats per 12.08.2022: 2,55%
Totalt lånebeløp: 45 517 500,Løpetid: Løpetiden er 40 år hvorav de 10 første
årene er avdragsfrie. Deretter nedbetales
felleslånet.
Rente: Renten er flytende og endres i samsvar
med den generelle renteutviklingen. Renten og
avdrag betales av borettslaget via
andelseiernes betaling av fellesutgifter. I
oppgitte fellesutgifter er det hensyntatt en
rente på 2,55%, som reflekterer dagens nivå.
Ved forsinket utbetaling av felleslån etter
innflytning (som er normalt) betales
byggelånsrente i denne perioden.
IN-ordning:
Borettslaget etablerer IN-ordning som gjør at
andelseierne kan velge å nedbetale hele eller
deler av sin andel av fellesgjelden. Dette vil
være mulig til bestemte tider og kjøper må
være oppmerksom på eventuell under/overkurs
dersom borettslaget har bundet renten på
felleslånet. Andelseiere som velger å nedbetale
fellesgjelden må være oppmerksom på at
sikkerheten for felleslånet gjelder i hele
borettslaget, uavhengig av om enkelte
andelseiere har nedbetalt fellesgjelden eller
ikke. Andel fellesgjeld kan ikke nedbetales før
fellesgjelden har fått rettsvern og er diskontert.
Borettslaget har lovbestemt legalpant som en
sikkerhet for ubetalte fellesutgifter.

Sikringsfond:
Borettslaget tilknyttes en sikringsordning som
gir en sikkerhet for manglende innbetaling av
felleskostnader.
Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave fra
megler, leveransebeskrivelse og de vedlegg som
fremkommer av salgsoppgaven samt annen
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til.
Kjøper kan ikke reklamere på forhold som kjøper
er gjort oppmerksom på eller på tross av
oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Dersom noe er uklart oppfordres kjøper til å ta
kontakt med megler før bindende avtale om
kjøp inngås.
Detaljprosjektering:
Prosjektet er ikke detaljprosjektert og det må
påregnes mindre justeringer som følge av
dette. Se for øvrig forbehold i
leveransebeskrivelse.
Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtagelse av fellesarealer gjennomføres med
styret. Forbrukeren gir med kjøpsbekreftelse
styret (valgt blant forbrukerne), fullmakt til å
gjennomføre overtakelse av fellesarealer.
Dersom styret ikke er valgt på
overtakelsestidspunktet eller kun består av
medlemmer utpekt av selgeren, skal selgeren
før overtakelsen innkalle de fremtidige eierne
slik at de velger minst 2 personer til å foreta
overtakelsen.
Forbrukeren er kjent med at
utenomhusarbeider, avhenging av årstid, vil
kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning
for disse avholdt etter forbrukerens overtakelse
av boligen.
Overtakelse av boligene kan ikke nektes av
kjøper selv om utomhusarealer ikke er
ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider
ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen,
skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtakelsesprotokollen.
Det gjøres oppmerksom på at
leveransebeskrivelsen/uteomhusplanen i
salgsprosektet ikke er ferdig detaljprosjektert,
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og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve
tilbakehold av nødvendige beløp på meglers
klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med
manglene. Alternativt kan selger stille garanti
for ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring om
tilbakeholdene gjelder også for de forhold som
gjenstår for å få ferdigattest.
Garantier:
Selgeren plikter å stille nødvendige garantier iht.
Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av
ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).
Herunder § 12 og eventuelt § 47 garanti.
Megler kan utbetale eventuelt forskudd til
selger fortløpende dersom selger stiller § 12 og
§ 47 garanti.
Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering:
I henhold til Lov av 01. juni 2018 nr. 23 om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er
megler pliktig til å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdrags- giver og/ eller
eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Megler er også pålagt å innhente
opplysninger om reelle rettighetshavere i
foretak som eier eller kontrollerer mer en 25 %
av eierandelene. Dersom nevnte parter ikke
oppfyller lovens krav eller megler har mistanke
om at transaksjonen har tilknytning til utbytte
av en straffbar handling eller forhold som
rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147
c kan megler stanse gjennomføringen av
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig
for de konsekvenser dette vil kunne medføre
for oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle
rettighets- havere til salgsobjektet eller deres
medkontrahent.
Hvitevarer:
Hvitevarer er ikke inkludert.
Energimerking:
Når en bolig selges før den er ferdig skal selger
oppfylle plikten om energimerking ved å
garantere for energi- og oppvarmingskarakter
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og lage fullstendig energiattest ved
ferdigstillelse.
Indeksregulering:
Vederlaget skal ikke indeksreguleres
Eventuelle trasport av avtalen:
Transport av kjøpekontrakt tillates ikke. Kjøper
kan ikke instruere megler om å ikke tinglyse
skjøte.
Andre relevante opplysninger:
Kjøper gjøres oppmerksom på at illustrasjoner
og lignende er uformet for å illustrere
prosjektet. Disse er kun retningsgivende og ikke
å betrakte som kontraktsdokument. Generelle
beskrivelser vil ikke nødvendigvis passe for alle
enhetene og kjøper oppfordres særskilt til å
vurdere utsikt, beliggenhet og solforhold i
forhold til omkringliggende bebebyggelse,
terreng og lignende. Ved avvik mellom
tegninger, illustrasjoner og tekst gjelder
tekstbeskrivelse i leveransebeskrivelsen.
Vedtekter:
Nåværende vedtekter for borettslaget følger
vedlagt. Selger kan gjøre endringer i vedtektene
i forbindelse med etableringsprosessen med
mindre endringene ikke er å anse som
vesentlige.
Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller fastsettes
selgerens krav på vederlag og erstatning i
samsvar med buofl. §§52 og 53.
Eierformens lovverk:
Eierforholdet reguleres av Lov om borettslag av
6 juni 2003 nr. 9.
Kjøp av leilighet i borettslag - informasjon:
Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom
borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om
oppussing, vedlikehold og påkostninger av
bygninger og fellesarealer. Borettslagets
generalforsamling velger styre og behandler
regnskap, budsjett og andre viktige saker som
for eksempel bygningenes behov for
utbedringer. Utgangspunktet er at kun
privatpersoner kan kjøpe og eie en bolig i et
borettslag, og det er restriksjoner på utleie.
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Borettslagsmodellen bygger på
brukereierprinsippet, som innebærer at den som
eier andelen også er den som skal bo der.
Som en følge av dette har borettslags-loven
regler om hvem som kan eie andeler i
borettslag.
Utgangspunktet er at bare fysiske personer
kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan
bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller
andre kan eie en andel sammen, men det
forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne
bor i boligen. Det er noen viktige unntak fra
regelen bla. at bare fysiske personer kan eie
andeler i borettslag og at andelseieren bare kan
eie en andel.
Fellesgjeld og felleskostnader:
Når et borettslag stiftes og bygningene
oppføres er finansieringen normalt todelt. En del
- innskuddet - kommer fra andelseier/kjøper og
er den delen som kjøper selv fremskaffer ved
kjøpet. Den resterende delen - som kan være
fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et lån
som borettslaget tar opp og tilbakebetales av
fellesskapet/ andelseierene. Det er svært viktig
å legge sammen både innskudd og andel
fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen.
Ved senere overdragelser har normalt
markedsprisen/salgssummen vært til dels
betydelig høyere enn det opprinnelige
innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig
marked kan den også være lavere. Renter og
avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de
månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes
borettslagets ordinære drift så som forsikring,
offentlige avgifter, forretningsførsel og en del
vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er
fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet
kunne gi store endringer i de månedlige
kostnadene. Videre er det ikke uvanlig at nye
borettslag har en avdragsfri periode på sine
felleslån. Når borettslaget begynner å betale
avdrag kan dette gi tildels kraftig økning av
felleskostnadene. Nærmere informasjon om
slike forhold vil fremkomme i salgsoppgaven.
Kan man bli ansvarlig for naboens gjeld?
I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig
for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke
borettslaget andre "inntekter" enn den
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månedlige betalingen fra hver enkelt andelseier.
Dersom noen av disse slutter å betale sitt
månedlige bidrag vil det belaste likviditeten i
laget og kan føre til at fellesutgiftene
(midlertidig) må økes for at laget skal klare å
betale sine forpliktelser til långivere, kommune,
forsikringsselskap mv. Dersom
enkeltbeboere misligholder sine månedlige
innbetalinger av felleskostnader kan
borettslaget imidlertid til slutt kunne selge den
enkelte andelen på tvangssalg og derigjennom
få dekket inn sitt tilgodehavende - forutsatt at
salgssummen er høy nok til å dekke utestående
felleskostnader og evt. andre krav.
IN-rodning. Sikringsfond mv.:
Noen borettslag har en IN-ordning, dvs. at den
enkelte andelseier kan inngå avtale om å
nedbetale hele eller deler av sin andel av
felleslån. Man vil da få lavere månedlige
felleskostnader. Redusert andel av
felleskostnader vil normalt føre til at den som
evt. kjøper den aktuelle boligen senere må
finansiere en større del av kjøpesummen selv.
Videre er noen borettslag tilknyttet
sikringsordninger som gjør at borettslagets
risiko for å tape penger, p.g.a. andelseieres
betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere
informasjon om dette vil fremkomme av
salgsoppgaven.
Meglers vederlag:
Meglers verderlagt er fastprisbasert.
Provisjon per enhet: 62.500 inkl. mva.
Oppdragsgiver betaler oppdragstakers direkte
utlegg.
Ansvalig megler::
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
M: 90776949
E: marius@meglerhuset-rele.no

Vedlegg til salgsoppgave:
Følgende dokument er vedlegg til
salgsoppgaven:
-Leveransebeskrivelse
-Bygningstegninger
-Prisliste
-Reguleringskart
-Grunnboksutskrift
-Vedtekter
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle
vedlegg.
Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Bygget ligger vestvendt og på et høydedrag, med gode solforhold og fantastisk utsikt
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Leveransebeskrivelse
Leveransebeskrivelse leiligheter VARDE, Hemmingstad Gård

A.1

Generelt om prosjektet

A.1.1 Orientering.
På Hemmingstad Gård, del B11 og B12, skal BoligPartner AS Prosjekt Vest oppføre prosjekt «Vardene» med 26 stk.
boenheter i fordelt på 2 bygg. Lukket parkering er plassert i kjeller under det ene bygget. Hvert av byggene er utstyrt med
2. stk. personheiser i tilknytting til trapperom.
Leilighetene er selveier. Hver leilighet får tildelt eget seksjonsnummer i et eierseksjonsameie.
Utbygging kan skje etappevis.

A.1.2 Entrepriseform.
Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise.

A.1.3 Byggherre (Utbygger).
BoligPartner AS, Prosjekt Vest, Kanalsletta 4, 4033 STAVANGER.
Prosjektansvarlig: Øyvind Brakstad, tel. 469 29399, e-post: oyvind.brakstad@boligpartner.no

B.1

Ytelser/ tegninger/ utførelse.

B.1.1 Tegninger.
Denne beskrivelsen er sammen med kontraktstegningene og romskjema en del av kontraktsgrunnlaget, og er en
spesifikasjon over hva som inngår i leveransen. Dersom en ytelse er ulik angitt i leveransebeskrivelsen eller på tegning,
gjelder leveransebeskrivelsen foran tegning. Romskjema gjelder foran leveransebeskrivelsen. Er det avvik mellom
prospekt/annonser og leveransebeskrivelsen, gjelder leveransebeskrivelsen. Det som er inntegnet med stiplet strek, inngår
ikke i leveransen. I forbindelse med detaljprosjekteringen kan mindre korrigeringer av arealer forekomme. Sjakter og
utvidelse av vegger for rør eller ventilasjonskanaler kan også medføre mindre korrigeringer av arealer enn det som er
angitt på kontrakttegning, uten at dette betinger tillegg eller fradrag i pris.
Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi ett inntrykk av ferdig bebyggelse, og hvor
det vil framkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Dette gjelder også angitt utsikt, som kun er ment som
illustrasjon.
Utbygger kan på vegne av kjøper/ sameiet inngå lovpålagte serviceavtaler.
Bygget er forsikret fram til leiligheten er overtatt av kjøper.

B.1.5 Utførelse/ toleranseklasse.
For utførelsen gjelder NS 3420-1:2014, tabell 1-. Normalkrav.
For krav til utseende for innvendige malebehandlinger gjelder K 3 (normal kvalitet) tabell T 2 i NS 3420-T:2015.
Utbedring av merker i produkter som leveres ferdig overflate behandlet fra fabrikk, må aksepteres.
Himlinger hvor det er benyttet prefabrikkerte dekkeelementer, leveres med synlige fuger.
Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2017 datert 21. juni 2017 (i kraft 1. juli 2017), gjelder for leveransen.
Materialer, komponenter og utførelse er av vanlig god kvalitet.
Leiligheter og trapperom leveres ferdig utvasket(byggvask). Fellesområder, garasje og balkonger ryddes og feies.

B.1.10 Materialer / løsninger.
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, løsninger og materialer, dersom dette ikke medfører
endring i pris, redusert materialkvalitet eller funksjon.
I nye boliger må det forventes noe svinn og krymp i materialer. Dette er ikke reklamasjonsberettiget.

B.1.13 FDV-dokumentasjon.
Det utarbeides FDV-dokumentasjonen både digitalt og i papirformat. Dokumentene lages som en bruksanvisning for
sameiet, og en for hver enkelt boenhet. De er tilpasset brukerens behov/forståelse, slik at nødvendig betjening, service og
vedlikehold kan utføres.
FDV-dokumentene inneholder liste over alle underentreprenører og leverandører, type leveranse, adresse,
kontaktperson(er) med telefonnummer, og e-postadresse.

B.1.14 Tilvalg.
Det legges til rette for at kjøper kan foreta enkelte tilvalg til leveransen mot tillegg i pris. Før oppstart byggearbeid blir
kjøper bli innkalt til hver av underleverandørene for gjennomgang av leveransen.
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Leveransebeskrivelse
Leveransebeskrivelse leiligheter VARDE, Hemmingstad Gård

C.1

Leveransebeskrivelse.

Denne delen sammen med vedlagt romskjema orienterer om byggets ute- og fellesområder, bestanddeler, overflater og
funksjoner.

C.1.1 Uteområder.
Grøntområder, fellesområder, gangveier, lekeplasser og gjesteparkering opparbeides etter egne planer. Dette inkluderer
også 1 års skjøtsel av grøntområder og planter.

C1.2 Grunnarbeider.
Parkeringskjeller og bærende konstruksjoner fundamenteres på godkjente masser.

C.1.3 Parkering.
Hver av leilighet får 1 stk. oppmerket parkeringsplass i lukket parkeringskjeller. Parkeringsplassene kan ha varierende
bredde. Utbygger foretar tildeling av parkeringsplasser før innflytting.
Gjesteparkering for alle leilighetene finnes ved innkjørsel til garasjeanlegg. Sentralt på inngangsside lages
sykkelparkering med tak for 2 stk. sykler pr. leilighet. I innkjørsel til garasje monteres motordrevet uisolert malt leddport
i stål eller aluminium med kodebryter på vegg ved port, innvendig og utvendig. Hver leilighet får 1 stk. trådløs sender.
.

C.1.4 Konstruksjoner.
Vegger i parkeringskjeller utføres i uisolert stedstøpt betong eller prefabrikkerte betongelementer. Golv i parkeringsdel
asfalteres(drensasfalt). Golv i boder, disponibelt og trapperom i blokk A, samt hele 1. etasje i blokk B leveres i betong.
Etasjeskiller utføres i stedstøpt betong eller prefabrikkerte betongelementer som bæres av stålsøyler og massive
betongvegger i trappe- og heissjakt.

C.1.5 Himlingshøyder.
Min. høyde i stue/ soverom/ oppholdsrom er 2,7 m. Ved behov kan himling i gang, bod, bad og wc senkes til min. 2,3 m.
Min. høyde inne i parkeringsanlegg er 2,3 m.

C.1.6 Yttervegger.
Yttervegger i leiligheter utføres i isolert bindingsverk, innvendig kledd med gipsplater og utvendig med vindsperre.

C.1.7 Yttertak.
Utføres i betong, med selvbærende korrugerte stålplater eller bjelker, isolert og tekket med membran.

C.1.8 Fasader.
Utvendig kles veggene med stående panel i tre behandlet med ett strøk grunning og ett mellomstrøk. Bodvegger ved
terrasser i 1. etasje forblendes med naturstein. Himling og vegger rundt balkonger i 2. etasje kles med spiler i tre. Deler
av fasader i 2. etasje, vindusfelter i endevegger og forsider på balkonger inngangsside, kles med fasadeplater.

C.1.9 Vinduer.
Trevinduer med utvendig aluminiumbekledning og isolerglass. Malte karmer og foringer innvendig.
I tak i trapperom monteres kombinert overlysvindu/ røykluke med malt karm.

C.1.10 Ytterdører.
Hoveddør til leilighet leveres med malt overflate, karm og utforing, FG-godkjent lås og håndtak i børstet stål.
Balkongdør i tre med utvendig aluminiumsbekledning, isolerglass, og innvendig malt karm og utforing. Dør er utstyrt
med espagnolett- lås og mulighet for trinnløs låsing i luftestilling.
Dører i fellesanlegg leveres i stål eller aluminium med malt overflate, og FG-godkjent låskasse.

C.1.11 Innvendige vegger.
Innvendige vegger oppføres i lett bindingsverk kledd med gipsplater. Lydisolerende vegger mellom leiligheter utføres i
stedstøpt betong, prefabrikkerte betong, eller med dobbelt bindingsverk som isoleres og kles med 2 lag gips på hver side.
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C.1.12 Trapper.
Felles trapper leveres i stedstøpt eller prefabrikkert betong.
Forskriftsmessig rekkverk med vertikale spiler og håndløpere utføres i lakkert stål.
Intern trapp i leilighet leveres åpen med hvitmalte vanger i tre og inntrinn i lakkert eik. Rekkverk på golv og langs trapp
leveres med forskriftsmessige håndrekker og runde spiler i hvitmalt tre.

C.1.13 Innvendige dører.
Leveres med slett hvitt dørblad, hvitmalt karm med dempelist, og håndtak i børstet stål.
Dører er terskelløse, bortsett fra dører til våtrom, som leveres med lavtbyggende flat terskel i hardved.

C.1.14 Terrasser 1.etasje.
Belegges med betongheller lagt i sand. Lav tørrmur i naturstein danner avgrensning mot fellesarealer.

C1.15 Balkonger.
Stedstøpt eller prefabrikkert betong. Spilerekkverk i lakkert stål eller aluminium..

C.1.17 Takterrasser.
Golv utføres i trykkimpregnerte terrassebord.

D

Innredninger.

Leveres og monteres av anerkjente leverandører.

D.1.1 Kjøkken.
Hvitt skrog med slette hvite dører, håndtak i stål og dempere på alle skuffer og dører. Laminat benkeplate med rett kant
og nedfelt oppvaskkum i rustfritt stål. Plass for oppvaskmaskin. Tegning med forslag til innredning er utarbeidet til hver
leilighet. Høyde skap er 2,1 m. Hvitevarer er ikke inkludert.

D.1.2 Garderober.
Hvitt skrog med slette hvite slagdører og håndtak i stål. Hylle, stang og skillevegg med hyller. 1 m skap pr sengeplass.
Høyde 2,1m.
Skyvedører (2 stk.) foran garderobenisje i gang.

E

Innvendig behandling.

E.1.1 Golv.
I henhold til romskjema datert 1810.17.

E.1.2 Vegger.
I henhold til romskjema datert 18.10.17

E.1.3 Himlinger.
I henhold til romskjema datert 18.10.17

E.1.4 Listverk/ utforinger mm.
I henhold til romskjema datert 18.10.17. Listerverk festes med synlige festemidler. Overgang mellom vegg og himling
fuges.

F

Rør- og sanitær.

F.1.1 Generelt.
Vann- og avløpsrør legges skjult i sjakter, himling eller vegger. I noen tilfeller kan det være nødvendig å legge disse
utenpå vegger eller under himling, skjult i kasser eller nedforing. Sanitærutstyr i hvit utførelse og ettgreps blandebatterier
fra anerkjente produsenter.
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F.1.2 Vannforsyning.
Låsbart fordelingsskap for vann plasseres i vegg mot bad eller vaskerom. Skapet som er felles for tappevann og
varmeanlegg, er utstyrt med vannmåler, og mulighet for avstenging av kaldt- og varmtvann. Overløp føres til golv.

F.1.3 Oppvarming.
Golv i bad leveres med elektriske varmekabler. I kjøkken eller stue monteres 1 stk. konvektor. Hver leilighet har egen
måler for måling av energiforbruk.

F.1.4 Sanitærutstyr.
I hoved bad monteres 900-1200 mm innredning i hvit utførelse med heldekkende hvit servant, ettgreps servantbatteri,
900 mm speil, speiltopp med stikkontakt og lys, håndtak i børstet stål..
Vegghengt wc med innebygget sisterne.
Kran og opplegg for vaskemaskin i bad eller vaskerom. (Evt. tørketrommel forutsettes å være av type
kondenstørketrommel).
Kran for oppvaskmaskin på kjøkken (eks. tilkopling av oppvaskmaskin).
I dusj monteres dusjvegg (900x900 mm) med lukkedør i herdet glass, ettgreps termostatstyrt dusjbatteri med slange,
dusjhode og veggfeste.
I disp. rom/ rom under trapp (vaktmesterrom) i underetasje, monteres rustfri utslagsvask og en liten bereder.
På hvert bygg monteres 2 stk. frostsikker spylekraner, 1 stk. på inngangsside, og 1 stk. på hageside.

F.1.5 Brannvern / sprinkler.
Det installeres automatisk sprinkleranlegg. I leiligheter monteres hvite sprinklerhoder i himling eller vegg. Synlige rør og
sprinklerhoder kan forekomme. Anlegget er koplet opp mot brannalarmsentralen.
Til hver leilighet leveres 1 stk. 6 kg pulverapparat i tillegg til nødvendige apparater i fellesområder og parkering.

G

Ventilasjon.

G.1.1 Balansert ventilasjon.
Hver leilighet er utstyrt med eget balansert ventilasjonsanlegg som plasseres i intern bod. Anlegget har avtrekk fra bad,
vaskerom, wc og kjøkken, og innblåsing i stue, kjøkken og soverom. Luft mellom rom sirkuleres i spalte ved golv/
terskel i innvendige dører. Kanaler legges skjult i sjakter, himling eller vegger. I noen tilfeller kan det være nødvendig å
legge disse utenpå vegger eller under himling, skjult i kasser eller nedforing.

G.1.2 Kjøkkenavtrekk.
Over komfyr monteres separat kjøkkenavtrekk type «Slimline» med integrert lys, eller tilsvarende.

1.1.3 Boder og trapperom.
I trapperom, boder og parkeringsanlegg monteres forskriftsmessig ventilasjon.

H

Elektro.

H.1.1 Generelt.
Elektrisk anlegg prosjekteres og leveres etter NEK-400-2014. Hver leilighet får egen måler. Strømforbruk til
parkeringsanlegg, fellesarealer, heis, boder og utelys registreres på felles måler og fordeles etter omforent nøkkel.

H.1.2 Sterkstrøm.
Anlegget legges skjult i vegger og himling, bortsett fra lydvegger og betongvegger hvor installasjonen blir synlig.
For evt. lyspunkt i himling i etasjeskiller av betong, monteres stikkontakter på vegg i overgang til himling. I trapperom,
fellesrom, og parkering er det synlig installasjon. Hver parkeringsplass i parkeringskjeller har framlegg med kapasitet for
ladning av el-bil.
Endelig plassering av punkter skjer i samråd med kjøper.

H.1.3 Utstyr.
El. skap( vanligvis plassert i bod). Egen kurs for induksjonskomfyr. Komfyrvakt. I bod, sportsbod, fellesarealer og
parkering monteres lysarmaturer. For utvendige arealer utarbeides egen belysningsplan.
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Stikkontakt og klokkestyrt lys på terrasse, og sensorstyrt lys i trapperom og
parkeringsanlegg.

H.1.4 Tv/tele/data.
Standard tilknytting til fibernett for tv/ tele/data, med plassering av hjemmesentral i tavle i hver leilighet. 1 stk. komplett
uttak for tv/ tele/ data i stue.
Framlegg for tv/ tele/ data til alle soverom.
Utbygger vil på vegne av kjøper/ sameiet inngå avtale om levering av kabel-tv / breiband med varighet inntil 1 år etter
overtakelse.

H.1.5 Porttelefon.
Det installeres komplett porttelefonanlegg for 2-veis kommunikasjon, og med fjernåpning av hovedinngangsdør. Tablå er
lett synlig, godt opplyst, og har skjerm og tastatur egnet for funksjonshemmede og svaksynte.

H.1.6 Nødlysanlegg.
Alle utganger og nødutganger markeres med skilt med lys og piktogram iht. forskriftene.

H.1.7 Brannalarmanlegg.
Det installeres forskriftsmessig sentralisert brannalarmanlegg for hele bygget, inkludert detektor i hver leilighet, og med
automatisk melding til brannvesenet.
Ved utløsning i parkeringskjeller eller boder, varsles det også i hver leilighet.

I

Heis.

I.1.1

Generelt.

Det installeres personheis som omfatter alle etasjer inkludert parkeringskjeller. Heis er utstyrt med nødtelefonforbindelse.
Utbygger kan på vegne av sameiet inngå drift- og vedlikeholdsavtale for heis.

J

Øvrige leveranser.

J.1.1 Sportsboder.
Leveres med tette vegger opp til dørhøyde. Netting fra dørhøyde og opp til tak.

J.1.2 Nøkler.
Det installeres eget låssystem, med nøkkel som passer i dører til fellesarealer, inngangsdør til leilighet, postkasse og bod.
Hver leilighet får utlevert 3. stk. nøkler.

J.1.3 Skilting.
Det monteres husnummerskilt ved hovedinngang. Parkeringsplass for bil og sykkel merkes. Hoveddør og postkasser
påmonteres lik skiltholder med navn på beboer(e). Alle etasjer merkes utenfor heis, inkl. dører til fellesrom og teknisk
rom.

J.1.4 Postkasser.
Monteres sentralt ved hoved inngang.

J.1.5 Søppelhåndtering.
Fellesanlegg med nedgravde beholdere plassert ved innkjørsel til parkeringsanlegg.

K

Romskjema.

K.1.1 Alle etasjer.
Egne vedlegg.
Haugesund 18. oktober 2017.
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Boreas gate 29
25.07.2022
1:1000

UTM-32

©Norkart 2022
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Grunnboksutskrift

Utskrift fast eiendom
Gårdsnummer 34, Bruksnummer 392 i 1106 HAUGESUND kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

19.08.2022 kl. 11.18
19.08.2022 kl. 11.17

Adresse(r):
Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:

Boreas gate 29
4185
HAUGESUND
5532 HAUGESUND

Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:

Boreas gate 31
4185
HAUGESUND
5532 HAUGESUND

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 48 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
HEMMINGSTAD GÅRD UTVIKLING AS
ORG.NR: 993 221 759
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2010/594436-1/200 10.08.2010

Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang
2017/537997-1/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER
2020/3502150-2/200 FORBUD MOT PANTSETTING UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER
2022/274189-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER

HEFTELSER
Eventuelle heftelser som
avgivereiendommen før en
som ikke er overført ved
grunnboksutskriftene til

kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:
2017/537959-1/200 22.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 15 000 000
Panthaver: Sparebanken Vest
ORG.NR: 832 554 332
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 34 BNR: 385

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 19.08.2022 11:18 – Sist oppdatert 19.08.2022 11:17
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Grunnboksutskrift
Gårdsnummer 34, Bruksnummer 392 i 1106 HAUGESUND kommune

2017/537997-1/200 22.05.2017
21:00

2017/898449-1/200 21.08.2017
21:00
2019/300339-1/200 12.03.2019
21:00

2019/347875-1/200 22.03.2019
21:00

REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN
SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER
Rettighetshaver: BOLIG PARTNER PROSJEKT AS
ORG.NR: 921 690 886
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 34 BNR: 385
** PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2017/537959-1
** TRANSPORT
FRA: Bolig Partner AS
ORG.NR: 967 524 514
TIL: BOLIG PARTNER PROSJEKT AS
ORG.NR: 921 690 886
** PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2019/347863-1

2019/1071875-1/200 13.09.2019 ** PRIORITETSBESTEMMELSE
21:00

VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2019/1057111-1
VEKET FOR: REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER
UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER 2019/1057111-2
2019/347863-1/200 22.03.2019
21:00

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 25 000 000
Panthaver: Sparebanken Vest
ORG.NR: 832 554 332
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 34 BNR: 385

2019/1057111-1/200 10.09.2019 PANTEDOKUMENT
21:00

Beløp: NOK 100 000 000
Panthaver: Sparebanken Vest
ORG.NR: 832 554 332
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 34 BNR: 385
2022/274189-1/200 10.03.2022
21:00

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 70 150 000
Panthaver: DNB EIENDOM AS
ORG.NR: 910 968 955

2022/274189-2/200 10.03.2022
21:00

REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN
SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER
Rettighetshaver: DNB EIENDOM AS
ORG.NR: 910 968 955

GRUNNDATA
2020/3502001-1/200 17.12.2020 REGISTRERING AV GRUNN
21:00

Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1106 GNR: 34
BNR: 385

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
2020/3502076-1/200 17.12.2020 BRUKSRETT
21:00

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 19.08.2022 11:18 – Sist oppdatert 19.08.2022 11:17
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Grunnboksutskrift
Gårdsnummer 34, Bruksnummer 392 i 1106 HAUGESUND kommune

Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 34 BNR: 385
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2020/3502115-1/200 17.12.2020 BESTEMMELSE OM PARKERING
21:00

Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 34 BNR: 385
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2020/3502127-1/200 17.12.2020 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
21:00

Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 34 BNR: 385
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2020/3502150-2/200 17.12.2020 FORBUD MOT PANTSETTING UTEN SAMTYKKE FRA
21:00
RETTIGHETSHAVER

Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 34 BNR: 391 FNR:
0 SNR: 3
Gnr. 34 bnr. 391 og bnr. 392 kan ikke pantsettes
hver for seg

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 19.08.2022 11:18 – Sist oppdatert 19.08.2022 11:17
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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(utkast: endringer må påregnes)

for Hemmingstadtoppen borettslag 1 org nr ………………..
vedtatt på stiftelsesmøtet den………., sist endret den……….

1. Innledende bestemmelser
1-1 Formål
Hemmingstadtoppen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets
eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
Borettslaget ligger i Haugesund kommune og har forretningskontor i Haugesund kommune.
Borettslagets eiendom ligger innenfor et område hvor det allerede er ført opp Sameiet Hemmingstadtoppen, som sammen
med Hemmingstadtoppen borettslag blir del av Sameiet Hemmingstadtoppen Felles. Parkeringsplassene befinner seg på
Sameiet Hemmingstadtoppen Felles og eies av boligselskapene i dette selskapet i fellesskap, henviser til egne vedtekter.
Fordeling av plasser og registrering av disse utføres av styret i Sameiet Hemmingstadtoppen Felles eller av utbygger.

2. Andeler og andelseiere
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 5000 kr
(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en
andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil tjue prosent av andelene i borettslaget i
samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og
kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av
staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) I tillegg har arbeidsgivere som skal leie ut boligen til arbeidstakere rett til å eie inntil 20% av andelene.
(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i
boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli
gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i
strid med punkt 2 i vedtektene.
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(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20
dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til
å erverve andelen.
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny
andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Borett og bruksoverlating
3-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig
brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og
fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av
funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
(5) Alle endringer på fasade og fellesareal krever skriftlig søknad til styret og skal godkjennes av styret eller
generalforsamlingen før arbeidet iverksettes. Dette gjelder for alle endringer, herunder montering av varmepumpe,
parabolantenne, markiser o.l. Styret kan sette føringer for utførelsen. Andelseier er ansvarlig for å søke om godkjenning fra
kommunen hvor dette påkreves.
(6) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret
samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de
andre brukerne av eiendommen.

3-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan overlate bruken av hele boligen til andre i inntil 30 døgn i året. Styret skal orienteres skriftlig om
alle leieforhold. Overlating av hele boligen til andre ut over 30 døgn i året krever godkjenning fra styret.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av
andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller
overlate bruken av hele boligen for opptil tre år
andelseieren er en juridisk person
andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre
tungtveiende grunner
et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller
fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3
andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom
brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet
fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
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4. Vedlikehold
4-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og
vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må
brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett,
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap,
benker og innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen
vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer,
balkonger o l.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende
melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine,
jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

4-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne.
Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen
andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like.
Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
andelseieren. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og
ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon
eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller
annen bruker av boligen.
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 518.

5. Pålegg om salg og fravikelse
5-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet
manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på
husordensregler.
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5-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å
selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir
laget rett til å kreve andelen solgt.

5-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er
andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere,
kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet
6-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente
etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

6-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre
heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da
tvangsdekning besluttes gjennomført.

7. Styret og dets vedtak
7-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer. Inntil 2 varamedlemmer kan også
velges.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Eventuelle varamedlemmer velges for ett år.
Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger
nestleder blant sine medlemmer.

7-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle
avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve
at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

7-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak
som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene
i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
4
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2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf
borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget
på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

7-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

8. Generalforsamlingen
8-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

8-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som
til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

8-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av
saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager.
Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller
vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt
krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).
8-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

8-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen
skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

8-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen,
men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

8-7 Vedtak på generalforsamlingen
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(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er
bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest
stemmer skal regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

9. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
9-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller
nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg
selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om
pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

9-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i
forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget
interesse tilsier taushet.

9-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller
andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

10. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
10-1 Vedtektsendringer
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte
stemmer.

10-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39.
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Kjøpsbekreftelse

B

R

Boreas gate 29 og 31, 5532 HAUGESUND Gnr. 34, Bnr. 392 i Haugesund kommune.
Oppdragsnummer: 1-5122/22 Salgsoppgaven er sist oppdatert 12.10.2022

Bolig/leilighetsnummer iht. prisliste:
Kjøpesum iht. prisliste, kr

+ omkostninger og evt. andel av fellesgjeld iht. salgsoppgaven

skriver kroner med blokkbokstaver
Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer):

Fødselsnr (11 siffer):

Nåværende adresse:

Nåværende adresse:

Postnr/poststed:

Postnr/poststed:

Tlf (privat/arbeid):

Tlf (privat/arbeid):

E-post:

E-post:

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON

(kopi av gyldig legitimasjon, f.eks. førerkort)

(kopi av gyldig legitimasjon, f.eks. førerkort)

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:
LÅNEGIVER 1:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal
forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse for kjøp, så fremt prosjektet ikke er Husbankfinansiert.
Dersom prosjektet er Husbankfinansiert skal kjøper fremlegge finansieringsbekreftelse for toppfinansiering. Bindende bekreftelse for kjøp kan
ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Dato

Signatur (Budgiver 1)

Dato

Signatur (Budgiver 1)

DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Marius Kallevik / T: 90776949 / marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele / T: 52 73 15 00 / post@meglerhuset-rele.no / Haraldsgaten 139 / 5527 Haugesund / PB 505, 5501 Haugesund /

meglerhuset-rele.no

