
Buhagen - 6 prosjekterte eneboliger
Megleropplysninger med prisliste



Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-5015/21

Adresse:
Buhagen, 5541 KOLNES

Matrikkel:
Buhagen 45 A: 115/306
Buhagen 45 B: 115/307
Buhagen 45 C: 115/308
Buhagen 45 D: 115/309
Buhagen 45 E: 115/310
Buhagen 45 F: 115/311

Utbygger/Selger
Urbanhus Haugesund AS

Hjemmelshaver:
Arnstein Vikhamar Thengs
Jan Eivind Sjursen
Kristin Westergaard Thengs
Maurer Maria Yung

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

Omkostninger:
2,5% av tomteverdi (dokumentavgift til staten)
585 (tinglysningsgebyr for skjøte)
585 (tinglysningsgebyr for pantedokument)
202 (panteattest)

Se for øvrig vedlagt prisliste for nærmere 
utregning.

Boligtype:
Prosjektert eneboliger

Prosjektet består av 6 enheter.

Eierform:
Selveier

Standard:
Se vedlagt leveransebeskrivelse.

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 
utbygger/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.

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

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

Selger skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de
kostnadsmessige og tidsmessige 
konsekvensene av de endringene eller 
tilleggsarbeidene forbrukeren krever.

Bebyggelsens arealer:
Areal pr bolig fremkommer av vedlagt prisliste. 
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som 
er arealet innenfor boligens yttervegger 
inklusive boder og garasje. 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:
Byggetid forventes å være ca. 12 måneder fra 
mottatt oppgjør for tomt. Kfr. megler.

Byggemåte:
Boligene oppføres hovedsakelig i tre. Se vedlagt 
leveransebeskrivelse.

Beliggenhet:
Boligen ligger i et nyere boligområde på 
Buhagen i familiebyen Kolnes.

Barnevennlig område like ved Kolnes barneskole 
(1-7 kl.), idrettsanlegg og Kolnes barnehage.

Gangavstand til Kolnes Golfpark med 9-
hullsbane, restaurant/bar og driving range. Ca. 5 
minutters kjøring til Raglamyr med Amanda 
Storsenter, Obs og alle fasiliteter.

Innhold:
Se vedlagte plantegninger for innhold til den 
enkelte enhet.
P-rom = Oppholdsrom
S-rom = Boder/garasje

Antall soverom:
Boligene leveres med 4 - 6 soverom.

Parkering:
Parkering i egen garasje eller i eget gårdsrom.

Oppvarming:
Hovedsakelig elektrisk oppvarming. Vedovn i 
stue. Varmekabler i gulv på bad. Ellers balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning. 

Beskaffenhet:
Se vedlagt leveransebeskrivelse.

Tomt:
Hver eiendom har eget gnr/bnr og er selveiet. 
Areal fremgår av vedlagt prisliste.

Vei, vann, kloakk:
Offentlig veg, vann og kloakk med private 
stikkledning og hvor siste del av veg er privat.

Servitutter, rettigheter:
Ingen servitutter registrert.
Pliktig medlemskap i stedlig velforening.

Reguleringsforhold:
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan.

Betalingsplan:
For tomten: Kjøper betaler vederlaget for tomt 
snarest mulig etter avtaleinngåelsen, hvoretter 
eiendomsretten til tomten går over til kjøper. 
Rådigheten til verderlaget for tomten går over 
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til selger så snart tomten er tinglyst i kjøpers 
navn, uten andre heftelser enn de som 
eventuelt er avtalt å følge med.

For boligen: Kjøper betaler ingen del av 
kjøpesummen for boligen før skjøtet for tomten 
er tinglyst, i avtalt stand. Når skjøte er tinglyst i 
avtalt stand, betaler kjøper for boligen i henhold 
til vedlagte betalingsplan etter hvert som 
bygget skrider frem. Verdiene som er tilført 
kjøpers tomt skal tilsvare betalingene fra kjøper. 
Minst 10 % av verderlaget ("Restkjøpesummen") 
skal gjenstå å betale ved overtagelse av 
boligen. Restkjøpesummen skal være innbetalt 
til megler senest samtidig med overtagelsen.

Kjøper har ingen plikt til å innbetale noen del av 
kjøpesummen, verken for tomt eller bolig før 
entrepenørgaranti etter bustadoppføringslova 
§12 er stilt.

Megler foretar utebetaling til selger forløpende 
for innbetalte fakturaer, så fremt §12 garanti er 
stilt, hjemmel er kjøpers og fakturaene tilsvarer 
verdi som er tilført tomten.

Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Kommunale avgifter fastsettes hos kommunen, 
og eiendommens likningsverdi fastsettes etter 
ferdigstillelse i forbindelse med første 
likningsoppgjør.

Konsesjon, odel, ek. kons., 0-kons., vernet 
bygg:
Eiendommen er ikke odels- eller 
konsesjonspliktig.

Adgang utleie:
Boligene er selveiet og kan fritt leies ut.

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

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.

Kjøper er innforstått med at det må innleveres 
finansieringsbevis til megler når avtale om kjøp 
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. 

Kjøper må også legge frem vilkår i lånetilsagn, 
og det må avklares hvorvidt kjøpers bank krever 
byggekontroll. Evt. byggekontroll bekostes av 
kjøper.

Heftelser:
Boligen selges fri for pengeheftelser.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Eiendommen skal ha ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse før overlevering til 
kjøper.

Forbehold:
Hverken kjøper eller selger tar som 
utgangspunkt forbehold, med mindre dette 
angis i kjøpers kjøpetilbud.

Faste løpende utgifter:
Kjøper vil etter overtagelse av bolig ha følgende 
faste, løpende utgifter:

-Strøm
-Forsikring
-Tv- og internett
-Kommunale avgifter inkl. bl.a. renovasjon og 
eiendomsskatt
-Evt. velforeningsavgift

Offentlige forbehold:
Rammetillatelse og igangsettingstillatelse
foreligger for bolig nr. 1, 2, 3, 4 og 6. Bolig nr. 5 
er ikke til salgs før igangsettingstillatelse 
foreligger. Kfr. megler for status.

Overtagelse:
Overtagelse etter nærmere avtale.

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. 

Utomhusarealer:
Se vedlagt leveransebeskrivelse i forhold til 
hvordan utomhusarealer opparbeides. Felles 
adkomstveg/lekeplass legges som tilbehør til 
eiendommene, evt. søkes overført til 
kommunen.

Kjøper gjøres oppmerksom på at felles veg- og 
lekeareal overtas samtidig med boligen på 
overtagelsesdagen. Dersom det er mangler ved 
fellesarealene på overtagelsestidspunktet, og 
kjøper ønsker å tilbakeholde et beløp etter 
budstadoppføringslovas §31 for å sikre 
retting/ferdigstillelse, skal dette protokollføres 
på overtagelsesprotokollen eller på annen måte 
skriftlig varsler eiendomsmegler og selger før 
hjemmelsovergang.

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.

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
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budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Hvitevarer:
Det medfølger ikke hvitevarer/ventilator.

Energimerking:
Selger sørger for energimerking ved 
ferdigstilelse.

Indeksregulering:
Vederlaget skal ikke indeksreguleres

Eventuelle trasport av avtalen:
Transport av kjøpekontrakt tillates ikke. Kjøper 
kan ikke instruere megler om å ikke tinglyse 
skjøte.

Vedlegg til salgsoppgave:
-Leveransebeskrivelse
-Prisliste
-Situasjonsplan
-Plan lekeplass 
-Fasadetegninger
-Plantegninger
-Snittegninger
-Kjøkken- og vaskeromstegninger
-Reguleringsplan m/bestemmelser
-Betalingsplan

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle 
vedlegg.

Avbestilling:
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i 
bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Slik 
avbestilling kan gi selger rett til økonomisk 
kompensasjon.

Meglers vederlag:
Oppdragsgiver betaler vederlag kr. 50.000 + 
mva. per enhet. Oppdragsgiver dekker i tillegg 
oppdragstakers direkte utlegg.

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

Ansvalig megler:
Marius Kallevik

Meglerhuset Rele Haugesund AS
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Det hjelper å 
notere ...

Mine notater:
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VEDLEGG

               
 
Generell leveransebeskrivelse  –  Buhagen, prosjekt av Urbanhus  
         
                Haugesund 09.03.2021 
 
 
 
 

Generelt: 
Boligen tilfredsstiller tekniske krav i TEK 17.  Normalkrav i henhold til NS 3420 toleranser el tilsv. legges til 
grunn for avviksvurdering hvis ikke annet er angitt i etterfølgende beskrivelse.  For betongkonstruksjoner 
legges klasse PE til grunn hvis ikke annet er angitt.  Utførelse skal være i henhold preaksepterte eller 
dokumenterte løsninger og detaljer, f. eks. anbefalinger fra Sintef/Byggforsk.  

Materialbruk/konstruksjon 
Isolasjonstykkelser iht TEK 17 
Isolert grunnmur og isolert gulv på grunn  
Yttervegg i 20cm trestenderverk med 5 cm påforing,  
Stående 19x148 dobbelfalset kledning, grunnbeiset hvit – kjøper må selv besørge toppstrøk etter ferdigstillelse 
av bolig. Mørke felt kles med fasadeplater Alutile mørke grå. 
Det vil bli lagt føring på at samtlige boliger males i samme farge etter valg fra utbygger. 
Ytterdør Gilje glatt modell 343, valgfri NCS farge. 
Garasjeport, leddport profil M med håndsender. 
Vindustype Gilje, farge sort.  
Luftet takkonstruksjon  
Tak dekkes med PVC takfolie. 
Terrassegulv dekkes med PVC terrassefolie (spaltegolv kan tilleggsbestilles) 
Innervegger og tak er kledd med 13 mm gipsplater med unntak av bad som har fliselagt vegg. 
Innerdører er malt sorte med enkel ramme – Scanflex Trend 1 
Trapp, sortmalt med eiketrinn i lys matt lakk. 
Garasje leveres uisolert 
 
Gulv: 
Gulv på bad og vaskerom fliselegges.  Dusjsoner utføres nedsenket og fallsoner rundt sluk får mosaikkfliser. 
På gulv i oppholdsrom monteres hvit lakkert eik 3-stavs parkett.  
Gulvlister leveres i hvit 15x45 glattkant og 15x70 dørlist. Det benyttes ikke tak- og vinduslister. 
 
Innredning, kjøkken (HTH) 
Kjøkkenfront i modell One med Line håndtak 
Benkeplater i laminat 
Sort vask for nedfelling i benkeplaten 
Klargjort for innebygnings hvitevarer 
Løsningen leveres for integrerte hvitevarer. Gjør oppmerksom på at det ikke medfølger hvitevarer/ventilator.  
 
 
Innredning, WC/bad  
Bad monteres med 80 cm høyglans innredning med heldekkende servant og speil med lys.  WC får enkel 
servant 
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VEDLEGG

Innredning vaskerom HTH 
Fronter i modell Glatt hvit med Line håndtak 
Benkeplater i laminat 
Stål vask for nedfelling i benkeplaten 
 
Innredning, garderobe 
Ett stk. garderobeskap pr sengeplass 
 
Rørleggerarbeid 
Alt utstyr legges skjult. Det nyttes rør i rør system 
Alt utstyr er av vanlig god kvalitet. Alle batterier er ett- greps av typen Oras eller lignende. 
WC leveres vegghengt med skjult sisterne 
1 stk. utvendig tappekran  
Dusjer er nedsenket og får glassvegg/-dør – sølvprofiler og klart glass for alle bad. 
Veggbatteri for vaskerom, samt kran og avløp for vaskemaskin 
200 liters varmtvannsbereder for vaskerom 
Det leveres slukkeapparat for hver bolig 
 
Elektroarbeid 
Det leveres skjult anlegg 
Fordelerskap (endelig plassering avklares i forbindelse med prosjektering) 
Ringeanlegg i forbindelse med inngangsdør 
Jordfeilbrytere 
Fotocelle for ute belysning. Punkt for lampe ved inngangsparti.  
Varmekabler i bad og vaskerom. 
Fiber/telefoni fremlegges til hver boenhet.  
Det vil medtas et antall elektriske punkter slik at rommenes funksjon vil ivaretas og skal tilfredsstille gjeldende 
krav.  Gjør oppmerksom på et mindre avvik i forhold til krav om lengde mellom stikk kontakter i stue/kjøkken 
Avviket skyldes store vindusflater og meldes inn i samsvarserklæringen. 
 
Malerarbeid 
Alle vegger og tak sparkles, pusses og males. 
To farger er medtatt og ev tilleggsfarger kan etterbestilles mot tilleggskost 
 
Takrenner/nedløp 
Grøvik aluminium naturfarget/sort 
 
Ventilasjon 
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning 80%, veggventiler i garasje 
Annet 
Sentralstøvsuger plasseres i garasje. 
Peisovn type CONTURA 810:1 SVART - STJ-TOPP m/glass gulvplate.  Ventilert Premodul stålpipe iht tegning. 
 
Ute område 
Trafikk- og parkeringsarealer på hver tomt leveres med dekke av grus.  Øvrige arealer planeres med 
blandingsmasse. 
Påføring av ev. topplag av matjord og gartnerarbeider er ikke inkludert. Fellesvei blir asfaltert. Belysning iht. 
offentlige krav.  Felles lekeplass opparbeides m/utstyr iht. godkjent plan. 
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Kundemappe  –  fradrag og tillegg 
Ev tilleggsvalg og endringer må gjøres i god tid og etter de frister som utbygger oppgis.  For sene bestillinger 
kan medføre ekstrakostnader. Alle endringer/tilvalg skal signeres av begge parter for å være gyldige. 
Illustrasjoner er kun ment for å gi ett innblikk i hvordan prosjektet kan bli. Det vil kunne avvike fra faktisk 
leveranse. Elementer som vises i 3D illustrasjon som møbler, belysning etc. er ikke en del av leveransen. 
 
Avvik, samt elementer som ikke er en del av leveransen 
Det tas forbehold om endringer av innhold i dette dokument som følge av prosjektering og tilpasninger. Alle 
mål på tegninger angis med forbehold om prosjektering og tilpasninger, for bl.a sjakter, føringer, bærende 
konstruksjoner etc. Arealavvik kan forekomme ved prosjektering. Selger tar forbehold om at avvik kan variere 
på boligen med +/- 5%. Arealavvik kan også forekomme på tomten som følge av endelig plassering av teknisk 
utstyr, fellesanlegg, grøfter, kummer, stier etc. Som følge av prosjekteringen kan endelige planløsninger og 
fasader avvike fra eksisterende tegninger. 
Eksempelvis: 
 

• Sjakter er i dag ikke plassert på tegning (til ventilasjon etc.) 
• Nedforing av enkelte himlinger som følge av ventilasjonssystem 
• Vindusareal kan endres som følge av prosjektering/varmetapsberegning 
• Plassering av utstyr og innredning (for eksempel endelig plassering av elskap og rørskap. 

 
Ved overtagelse: 
Synlige feil og skader på for eksempel trapper, vindusruter, porselen, kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, 
garderobe, overflatebehandling og gulvflater kan ikke påberopes av kjøper etter overtagelse, og det må 
påberegnes noe flikking av dører, trapp, vindu etc. 
 
For reklamasjoner gjelder alltid at disse skal varsles skriftlig innen rimelig tid, normalt/ofte eller vanligvis tolket 
som to måneder etter at mangelen ble oppdaget, les her burde blitt oppdaget. Manglende varsling vil medføre 
avvisning. En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter overtagelsen. Selger kan velge å samle 
opp mindre utbedringer som ikke er absolutt nødvendige til etter ettårskontrollen.  
 
For produkter som trapper, dører, vinduer og andre bearbeidde produkter og byggevarer gjelder produsenten 
sine betingelser mht. Toleranser og reklamasjonshåndtering. Rissdannelser som oppstår fra naturlig 
nedtørking/kryping etter overtagelse gir i utgangspunktet ikke rett til reklamasjon. Det samme gjelder også viss 
RF i boligen holdes lavere enn 20%. 
 
Selger er ikke ansvarlig for forhold som ligger utenfor hans kontroll, så som streik, lockout etc. Kjøper kan ikke 
påberope seg heving, prisavslag eller lignende som følge av dette. 
Selger er avhengig at det gis brukstillatelse/ferdigattest for boligen. Dersom det er foretatt fradrag som fører til 
at denne tillatelsen ikke blir gitt vil selger utføre disse restarbeidene for kjøpers regning. Informasjon om slike 
situasjoner vil avklares med kjøper 
Det vil avholdes ferdigbefaring før overtagelse for å avklare eventuelle mangler. 
Det utføres også en obligatorisk ettårskontroll.       
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Prisliste – Buhagen, prosjekt av Urbanhus        

   
          Haugesund 18.03.2021 

 
 
 

  

Husnr. P-rom BRA Tomt Tomteverdi Kjøpesum Omkostninger 

1 173,2 m2 200,2 m2 410 m2 825.000,- 5.500.000,- 21.992,- 

2 166 m2 200,2 m2 376 m2 825.000,- 5.350.000,- 21.992,- 

3 171 m2 202,2 m2 368 m2 825.000,- 5.350.000,- 21.992,- 

4 172,2 m2 209 m2 502 m2 900.000,- 5.650.000,- 23.872,- 

5 175,8 m2 181,5 m2 325,5 m2 762.000,- 5.400.000,- 20.422,- 

6 174,3 m2 197,9 m2 440 m2 1.075.000,- 5.750.000,- 28.242,- 

 
 
Prisene er faste. Dato: 18.03.2021 

 
Omkostninger: 
Omkostningene i prislisten er beregnet ut i fra følgende regnestykke:. 

 
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av tomteverdi kr 19.050 – 26.870 ,- 
Tinglysningsgebyr for skjøte til staten kr 585 ,- 
Tinglysningsgebyr for panterettsdokument kr 585 ,- 
Gebyr for utskrift av panteattest Kr 202 ,- 
I alt kr 20.422 – 28.242 ,- 
 
Tinglysningsgebyr beløper seg til kr. 585,- for hvert panterettsdokument kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse 
med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i ovenstående avgifter/gebyrer. 
 
      

Prisliste
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Faktureringsplan

24



TA BILDE AV BUDSKJEM
A OG SEND VIA SMS ELLER M

AI
L 

TI
L 

M
EG

LE
R

Bolig/leilighetsnummer iht. prisliste:

 

Kjøpsbekreftelse

Kjøpesum iht. prisliste, kr

skriver kroner med blokkbokstaver

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse:    

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

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

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

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse:    

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og evt. andel av fellesgjeld iht. salgsoppgaven

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtale-    
betingelser 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)

Buhagen, 5541 KOLNES Gnr. _____, Bnr. _____, Karmøy kommune.
Oppdragsnummer: 1-5015/21 basert på salgsoppgave datert 21.03.2021







DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Marius Kallevik  /  T: 90 77 69 49  /  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


