
HollenderhaugenAmfi Borettslag
Megleropplysninger med prisliste



Åkjøpe 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:

MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i

Meglerhuset Rele - 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 og har 8 års erfaring.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
218577

Adresse:
HH Amfi BRL, 5522 HAUGESUND

Borettslagets eiendom:
Gnr. 30 bnr. 675 i Haugesund kommune.

Hver andelsbolig vil få tildelt andelsnr. og
adresse.

Utbygger/Selger
Hollenderhaugen Amfi AS. Selskapet eies i
fellesskap av Haugesund Boligbyggelag og A
Utvik AS.

Hjemmelshaver:
Haugesund Stadion AS. Hjemmelshaver vil bli
Hollenderhaugen Amfi Borettslag når prosjektet
er ferdigstilt.

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

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

430,- Registrering av avtale om borett
430,- Hjemmelsovergang
430,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
----------------
1 492,- (omkostninger totalt)

I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i
Haubo kr. 400,-.

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.

Boligtype:
Prosjektert borettslagsleilighet.

Borettslaget vil bestå av 20 andeler.

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.

Eierform:
Andel

Standard:
Nye og moderne leiligheter med bra standard.
Les leveransebeskrivelse fra utbygger for mer
informasjon.

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.

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.

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 garanti etter § 47 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 og forventet ferdigstillelse:
Byggeår forventes 2019-2020. Forventet
ferdigstillelse er 2020.

Byggemåte:
Bygget oppføres hovedsakelig i tre og betong
(betongdekker). Les leveransebeskrivelse fra
utbygger for mer informasjon.

Beliggenhet:
Hollenderhaugen Amfi heter
leilighetskomplekset som bygges like ovenfor
Haugesund stadion der FK Haugesund sitt
gamle klubbhus lå. Bygget omkranses av A
Utvik AS sine allerede kjente prosjekter;
Grindesvingen, Hollenderhaugen og Stadion
Terrasse.

Leilighetene får en sentral beliggenhet med kun
få minutters gange til alt som skjer i
sentrumskjernen. Studerer du, er høgskolen
kun et steinkast unna. Haugesund sjukehus
ligger bare en kort spasertur gjennom/over
Hollenderhaugen, og det finnes shopping og
spisesteder med et bredt utvalg i både
Haraldsgata og på Indre kai.

De populære Byheiene med Djupadalen i
spissen ligger også i området, og byens
kulturliv er tilgjengelig enten du søker
underholdning eller bare vil nyte en bedre
middag på en av byens restauranter.

Haugesund stadion blir en av de nærmeste
naboene, og her kan du regne med god
underholdning flere helger i året. Og selv om
det meste kan nås til fots, er det likevel
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betryggende å vite at det medfølger
parkeringsplass i byggets kjelleretasje for trygg
oppbevaring av bilen. Det blir også mulighet for
ladestasjon for El-bil. For de med små barn
finnes det flere barnehager i nærområdet, og
skolebarna vil tilhøre Lillesund skolekrets.

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 5 etasjer inkludert
parkeringskjeller.

Parkering og boder:
1 stk. medfølgende parkeringsplass i lukket
garasjeanlegg til hver leilighet. Det medfølger 1
stk. bod til hver leilighet. For øvrig parkering i
offentlig gate etter gjeldende bestemmelser.

Oppvarming
Varmepumpe. Varmekabler i gulv på bad.
Se forøvrig leveransebeskrivelse.

Adkomst:
Eiendommen vil få adkomst via Rogalandgata,
like nord for krysset mot Leitevegen.

Tomt:
2390 m2 eiet tomt.

Vei, vann, kloakk:
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Offentlig veg.

Servitutter, rettigheter:
1955/1401-1/46 03.12.1955
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder denne registerenheten med flere.

1964/1694-1/46 13.08.1964
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Gjelder denne registerenheten med flere.

1968/1581-1/46 25.06.1968
ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere.

2012/375393-1/200 14.05.2012
PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 150 000 000
Panthaver: Sparebanken Vest
ORG.NR: 832 554 332
Gjelder denne registerenheten med flere.

Reguleringsforhold:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Gjeldende
reguleringsplan er RL 1739.

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.

Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Kommunale avgifter fastsettes av kommunen,
og eiendommens likningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første
likningsoppgjør. Kommunale avgifter er inkludert
i stipulerte fellesutgifter.

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

Adgang utleie:
Fremleie av boligen må godkjennes av
borettslagets styre. 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. Det er forutsatt at
boligmodellen leie-til-eie skal benyttes i
borettslaget innenfor vedteknenes og
borettslagslovens rammer. Adgangen til utleie
fremgår av vedtektene § 4-2 og utfylles av
borettslagsloven kapittel 5 II.

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 på toppfinansiering
(innskudd og omkostninger) 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.

Heftelser:
Andelen selges fri for pengeheftelser med
unntak av borettslagets legalpant i hver andel,
jf. Borettslagsloven. Fellesgjelden vil hefte i
borettslages 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.
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Forbehold:
Selgerens forbehold:
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring
av kontrakten:

Det tas forbehold om at det er gitt byggelån
(finansiering) innen 30.09.2019.

Det tas forbehold om at 14 boliger av totalt 20
boliger er solgt innen 30.09.2019.

Det tas forbehold om at det er gitt
husbankfinansiering eller annen
bankfinansiering til borettslaget innen
30.09.2019.

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

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
fristen.

Forkjøpsrett:
Borettslagets medlemmer og dernest
medlemmer av Haugesund Boligbyggelag har
forkjøpsrett med mindre noe annet følger av
vedtektene, eventuelt av ufravikelige
bestemmelser i borettslagsloven.
Forkjøpsretten er utlyst i borettslaget på
forhånd. Fristen for forkjøp er 08.01.2019 kl.
16.00 (evt. utgått etter dette). Det vises for
øvrig til vedtektene for detaljer om
forkjøpsretten.

Opplysninger om borettslaget:
Navn: Hollenderhaugen Amfi Borettslag
Borettslaget er stiftet 14.12.2018 og er under
registrering. Stiftelsesdokumentene kan
oversendes ved forespørsel til megler.

Månedlige kostnader:
Hver andel vil ha månedlige fellesutgifter som
består av felleskostnader til drift samt renter.
Etter eventuell avdragsfri periode vil også
fellesutgiftene innbefatte avdrag på andel
fellesgjeld.

Fellesutgiftene inkluderer:
Kommunale avgifter, renovasjon, styrehonorar,
forretningsførerhonorar, vedlikehold, revisjon,
vedlikehold heis, forsikring av bygningsmassen,
felles strøm, medlemskap Haubo, Altibox, samt
renter av fellesgjeld. Etter 10 års avdragsfri
periode vil også avdrag være inkludert i
fellesutgiftene.
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:
Se vedlagt prisliste.

Offentlige forbehold:
Igangsettingstillatelse
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).

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 16.01.2020: 3%
Totalt lånebeløp: 55 957 500
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 hensynstatt en
rente på 3%, som reflekterer dagens nivå.

Ved forsinket utbetaling av felleslån etter
innflytning (som er normalt) betales
byggelånsrente i denne perioden.

IN-ordning:
Borettslaget har etablert 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.

Overtagelse:
Selgerens frist til å ha boligen klar til
overtagelse fastsettes til 730 dager etter at
forbeholdene er bortfalt.

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

6 6HAUGESUND HH AMFI BRL



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.

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,
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) § 12
og eventuelt § 47.

Megler kan utbetale eventuelt forskudd til
selger fortløpende dersom selger stiller garanti
etter § 12 og § 47.

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
rettighetshavere til salgsobjektet eller deres
medkontrahent.

Hvitevarer
Hvitevarer på kjøkken medfølger. Se
leveransebeskrivelse fra utbygger.

Energimerking:
Når en bolig selges før den er ferdig skal selger
oppfylle plikten om energimerking ved å

garantere for energi- og oppvarmingskarakter
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
hjemmelsovergang.

Andre relevante opplysninger
Selger forbeholder seg retten til å leie ut,
etablere LeieEie-forhold og/eller endre
kjøpsbetingelser på usolgte enheter, uten
forutgående varsel.

Utbygger forbeholder seg retten til å endre
konstruksjoner, materialvalg, utstyrsleveranse,
og materialdimensjoner forutsatt at funksjon
og kvalitet opprettholdes. Heltrukket møblering,
stiplet innredning og eksempelvis beplantning
på terrasser/fasade på kontraktstegning inngår
ikke i leveransen.

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
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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.
Borettslagsmodellen bygger på
brukereierprinsippet, som innebærer at den
som eier andelen også er den som skal bo der.
Som en følge av dette har borettslagsloven
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 bl.a. at bare fysiske personer kan eie
andeler i borettslag og at andelseieren bare
kan eie en andel.

Det vedtekstfestes i tillegg at Haugesund
Boligbyggelag, Hollenderhaugen Amfi AS,
selskap eller annen sammenslutning med
samfunnsnyttig formål, og arbeidsgivere som
skal leie ut bolig til sine ansatte, har rett til å
eie opp til 20 % av andelene i samsvar med
borettslagsloven § 4-3.
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 for
Hollenderhaugen Amfi Borettslag er 75 % 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
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. Hollenderhaugen Amfi
Borettslag tilknyttes imidlertid en
sikringsordning som gir en sikkerhet for
manglende innbetalinger av felleskostnader.
Dersom enkeltbeboere misligholder sine
månedlige innbetalinger av felleskostnader kan
borettslaget 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.:
Borettslaget har 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.

Salgsoppgavedato: 17.01.2020

Vedlegg
Følgende dokument er vedlegg til
salgsoppgaven:
-Leveransebeskrivelse (Prospekt fra utbygger)
-Bygningstegninger
-Prisliste
-Reguleringskart
-Grunnboksutskrift
-Vedtekter
-Stiftelsesdokument BRL

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle
vedlegg.

Meglers vederlag:
Meglers verderlagt er fastprisbasert.

Provisjon per enhet: 62.500 inkl. mva.
Oppdragsgiver betaler oppdragstakers direkte
utlegg.

Ansvalig megler
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF
M: 90 77 69 49
E: marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele 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

Første 10 år Siste 30 år

Leil. nr. BRA Pris Fellesgjeld Innskudd Brøk ca. Felleskost Rente FG Tot fellesutg. Tot. Fellesutg.

1. etg. 1-101 77,1 3 475 000 2 606 250 868 750 4,94 % 2 364 6 516 8 880 13 445

1-102 81,2 3 615 000 2 711 250 903 750 5,21 % 2 468 6 778 9 246 13 995

1-103 75,7 3 375 000 2 531 250 843 750 4,85 % 2 328 6 328 8 656 13 090

1-104 79,0 3 515 000 2 636 250 878 750 5,07 % 2 412 6 591 9 003 13 620

1-105 89,2 4 015 000 3 011 250 1 003 750 5,72 % 2 671 7 528 10 199 15 473

1-106 73,6 3 375 000 2 531 250 843 750 4,72 % 2 275 6 328 8 603 13 037

2. etg. 1-201 77,1 3 675 000 2 756 250 918 750 4,94 % 2 364 6 891 9 255 14 082

1-202 73,8 3 515 000 2 636 250 878 750 4,73 % 2 280 6 591 8 871 13 489

1-203 71,8 3 415 000 2 561 250 853 750 4,60 % 2 230 6 403 8 633 13 119

1-204 67,4 3 225 000 2 418 750 806 250 4,32 % 2 118 6 047 8 165 12 402

1-205 70,5 3 315 000 2 486 250 828 750 4,52 % 2 197 6 216 8 413 12 767

1-206 89,4 4 215 000 3 161 250 1 053 750 5,73 % 2 676 7 903 10 579 16 116

1-207 82,8 3 975 000 2 981 250 993 750 5,31 % 2 508 7 453 9 961 15 184

3. etg. 1-301 76,5 3 715 000 2 786 250 928 750 4,91 % 2 349 6 966 9 315 14 195

1-302 73,8 3 515 000 2 636 250 878 750 4,73 % 2 280 6 591 8 871 13 489

1-303 80,6 4 515 000 3 386 250 1 128 750 5,17 % 2 453 8 466 10 919 16 941

1-304 80,8 4 515 000 3 386 250 1 128 750 5,18 % 2 458 8 466 10 924 16 763

1-305 70,6 3 415 000 2 561 250 853 750 4,53 % 2 199 6 403 8 602 13 089

1-306 89,4 4 315 000 3 236 250 1 078 750 5,73 % 2 676 8 091 10 767 16 435

1-307 79,1 3 915 000 2 936 250 978 750 5,07 % 2 415 7 341 9 756 14 898

Prislisten er baser på innvilget lån fra Haugesund Sparebank på fellesgjeld

Rente i bregningen: 3,00%

Løpetid totalt: 40 år (10 års avdragsfrihet og 30 års nedbetaling)

Se for øvrig mer informasjon i salgsoppgaven.

Prisliste
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Reguleringskart
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Grunnbok
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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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)

HH Amfi BRL, 5522 Haugesund. Gnr. 30, Bnr. 675 i Haugesund kommune.
Oppdragsnummer: 218577 basert på salgsoppgave datert 2020-01-17



Mine notater:
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

MariusKallevik / 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




