
Fastpris: 12 450 000,- + omkHaugesund - Djupastø
Djupastø 15C, 5538 HAUGESUND



DJUPASTØ DJUPASTØ 15C2

                                                                       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

Å kjøpe eiendom
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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 11 

års erfaring.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 36 Bnr. 695

i Haugesund kommune

FASTPRIS: 

Kr. 12 450 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 246 m² 

Bra: 295 m² 

TOMT:

424.7 m² eiet tomt



Kort om eiendommen

Prosjektert 
funkisbolig med 
fantastisk 
beliggenhet til 
Karmsundet

Velkommen til Djupastø 15 C. En unik mulighet for prosjektert funkisbolig med fantastisk 

beliggenhet til Karmsundet. Boligen har store vindusflater og vestvendt beliggenhet 

med sjøen som nærmeste nabo. Praktisk planløsning med god plass til hele familien. 

Sett ditt preg på boligen og skap ditt nye drømmehjem. Innholdsrik planløsning med bla. 

3 stuer, 5 soverom, 3 bad, gjestetoalett, walk-in-closet og dobbel garasje. Kvalitet og 

moderne preg går igjen i hele boligen. Gipsvegger og listefri overgang ved vinduer og 

himling/tak gir en luftig og sømløs følelse. Valgfritt kvalitetskjøkken fra Aubo(inntil 

250.000,- inkl.mva inkl.) gir mulighet for å få designe ditt egen drømmekjøkken. De 3 

badene, samt vaskerommet leveres helfliset. Sentral beliggenhet med sjøen som 

nærmeste nabo.
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Illustrasjonsfoto - Bildene avviker fra faktisk leveranse
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Illustrasjonsfoto - Stue/kjøkken i 2. etasje Illustrasjonsfoto 2 - etasje - bad



Illustrasjonsfoto - Stue/kjøkken i 2. etasje - Bildet avviker fra faktisk leveranse
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Illustrasjonsfoto - Bildet avviker fra faktisk leveranse
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Illustrasjonsfoto 2. etasje - bad - Bildet avviker fra faktisk leveranse
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Illustrasjonsfoto 2. etasje - soverom - Bildet avviker fra faktisk leveranse
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Illustrasjonsfoto - Soverom 3. etasje - Bildet avviker fra faktisk leveranse
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Illustrasjonsfoto 3. etasje - stue - Bildet avviker fra faktisk leveranse
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Illustrasjonsfoto - 1. etasje - Bildet avviker fra faktisk leveranse
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Djupastø
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Djupastø
Maritim beliggenhet med fantastisk utsikt

Boligen ligger på Djupastø - like nedenfor villaområdet på Sakkastadhaugen. Umiddelbar 

nærhet til sjøen, kai og i særdeles flotte omgivelser. Fantastisk utsikt til Karmsundet. 

Eiendommen har gode solforhold. 

Boligen har videre nærhet til blant annet Lillesund skole (1-7 kl.), Håvåsen skole (8-10 kl.), 

barnehage og idrettsanlegg.

Gode kommunikasjonsforbindelser til hele Haugesund, Raglamyr, Oasen storsenter og 

Helganes flyplass.



Planløsning

Innhold
Stor og innholdsrik funkisbolig med god planløsning:

1. etasje:

Vaskerom, entré, stue, soverom og bad. 

Dobbel garasje med bod og god plass til fritidsutstyr.

2. etasje: 

Åpen løsning mellom stue og kjøkken. God plass til flere sofa og sittegrupper. Store 

vindusflater mot sjøen og den fantastiske utsikten. 

Praktisk familiebolig med 3 soverom på dette planet. 

Hovedbad, gjeste wc og gang. 

3. etasje:

Foreldreetasje med stort hovedsoverom med walk-in closet, stue, egen stue bod og 

stort bad.  Utgang til stor takterrasse på 48,8 m2. Fantastisk utsikt mot havet.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.



Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

31DJUPASTØ DJUPASTØ 15C

3.



32 DJUPASTØ DJUPASTØ 15C



Del 2 - Djupastø 15C

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0423/22

Adresse:
Djupastø 15C, 5538 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 36 Bnr. 695 i Haugesund kommune

Utbygger/selger:
SBE Bolig AS

Fastpris:
12 450 000,-

Kjøpers omkostninger:
Forbrukeren skal betale følgende omkostninger i 
tillegg til kjøpesummen:

62 500,- Dok.avg. (2,5% av tomteverdi)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
63 872,- (omkostninger totalt)

Ved tinglysning av flere panterettsdokument 
tilkommer kr. 525,- for hvert dokument. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

Total kjøpesum:
12 513 872,-

Eiendomstype:
Prosjektert enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
boligen.

Standard:
God standard, eventuelle påkostninger er mulig. 

Stor stue med åpen kjøkkenløsning. Store 
vindusflater mot fantastisk sjøutsikt. God plass 
til flere sittegrupper. Valgfritt kjøkken fra Aubo, 
med en veiledende pris inntil 250.000,- inkl.mva. 

Gipsvegger og listefri overgang ved vinduer og 
himling/tak gir et moderne preg. Nordpeis, Duo 
2DV med svart stålpipe, og glassplate gir god 
oppvarming og peiskos. Alle innvendige vegger 
males i utgangspunktet i S 0502 Y, med 
mulighet for tilvalg av andre farger. 

Badene og vaskerommet leveres helfliset, samt 
gulvet i gangen 1. etg fliselegges. 
Baderomsinnredning / vaskeromsinnredning 
med en veiledende pris av 100.000,- inkl mva er 
inkludert.

På øvrige rom i huset legges det parkett med 
veil. pris på 500 kr/m2. Bod/ teknisk rom i 
garasje får gulvbelegg. Garasjen får ubehandla 
gulv.

Det leveres sentralstøvsuger (rør motor og 
slangesett) med 1 uttak i hver etasje. Dette er 
av typen Hide-a-hose, som er konstruert slik at 
selve slangen skjules / lagres inne i 
røret/veggen. Dette gir deg fordelene til en 
sentralstøvsuger uten å måtte lagre den lange 
slangen.

Det leveres termostater og dimmere med Z-
Wave, samt Futurehome Smart Hub. Dette 
tillater styring av varme og belysning i opptil 10 
soner. Utvidelser er mulig uten ytterligere 
kabling. 

Garderobeinnredning fra Elfa til en veiledende 
pris av 25.000,- er medtatt.

Se leveransebeskrivelsen for nærmere detaljer.

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 § 47 garanti ikke er 
stilt, skal tilleggsvederlaget først betales innen 
overtagelse.

Bebyggelsens arealer:
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.

Areal:
P-rom: 246 m² 
Bra: 295 m² 
S-rom: 57 m² 

Bruksareal
1. etasje: 114 kvm Soverom, stue, bad, vaskerom, 
gang, garasje og bod.  
2. etasje: 124 kvm Stue med åpen 
kjøkkenløsning, 3 soverom, bad, gjeste - wc og 
gang.  
3. etasje: 57 kvm Stue, soverom, soverom 
2/kontor, gang, bad og garderobe. 
Primærrom
1. etasje: 65 kvm Soverom, stue, bad og 
vaskerom. 
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2. etasje: 124 kvm Stue med åpen 
kjøkkenløsning, 3 soverom, bad, gjeste - wc og 
gang.  
3. etasje: 57 kvm Stue, soverom, soverom 
2/kontor, garderobe, gang og bad

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

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

Antall soverom:
6 soverom 

Antall rom:
9 rom 

Parkering:
Dobbel garasje og parkering i eget gårdsrom.

Heftelser:
Boligen selges fri for pengeheftelser.

Rammetillatelse:
Rammetillatelse forelliger

Forbehold:
Selgerens forbehold:
Selger tar ikke forbehold:

Kjøper spesifiserer eventuelle egne forbehold 
ved innlevering av kjøpstilbud. Se for øvrig 
punkt om avtaleinngåelse.

Byggemåte:
Grunnmur ihht. gjeldene krav. Fra inngangsdør  
(i ca 1 meters bredde), og frem under terrassen 
i front støypes et betongdekke som det legges 
grå royalimpregnerte terrassebord på. Gulv i 
garasjen blir levert ferdig «disset ut», Dette vil 
måtte ha videre behandling for endelig finish/ 
utseende (pussing, impregnering o.l.), dette er 
ikke med i leveransen.

Hoveddør leveres i modell Gaia fra Gilje i svart 
utførelse, eller tilsvarende utseende. 
Sideinngangsdør til garasjen leveres i tett, svart 
utførelse. Vinduer og skyvedører leveres som 

trevinduer i svart, malt utførelse innvendig og 
utvendig.

Altanrekkverk leveres som glassrekkverk med 
sorte stolper og topprekke i aluminium. På 
terrassene legges det grå royalimpregnerte 
terrassebord.

Pergola lages i grå royalimpregnert trelast. 
Utvendige søyler leveres i tre.

Huset leveres ihht. gjeldene krav og forskrifter. 
(TEK 17)
Det leveres dobbelfalset stående kledning med 
spor. Grunnet gran med ett hvitt toppstrøk 
(trenger ett strøk til for å dekke spikerhull osv, 
og er ikke med i leveransen). Brytningsfelter 
med svart alutile-plater.

Garasjeportene leveres i sort, og har en slett 
overflate.

Det leveres papptekking (sarnafil e.l.) på takene.

Oppvarming:
Det leveres balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning.

Vedovn/peis: Nordpeis, Duo 2DV med svart 
stålpipe, og glassplate foran ifølge 
leveransebeskrivelsen

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.

Beskaffenhet:
Tomt leveres ferdig planert. Gårdstun mellom 
garasje og vei, og frem til lekeplass asfalteres. 
Foran huset lages det plen. Det plantes hekk i 
tomtegrense mot nord, i fronten mot sjøen, og i 
grensa mot sør frem til og med selve 
lekeplassen.

Tomteareal:
424.7 m²

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Bebyggelse:
Området ligger sør i Haugesund, og er 
tilknytttet Lillesund (1-7 kl.) og Håvåsen (8-10 kl.) 
skolekrets. Boligene i området består av en 
blanding av eldre bebyggelse og flere nye, flotte 
funkisvillaer.

Faste løpende utgifter
Kjøper må i tillegg til kjøpesum forvente 
følgende fastløpende utgifter:
-Strøm
-Forsikring
-Kommunale avgifter -TV/Internett -Vedlikehold
I tillegg kommer eventuell velforeningsavgift til 
vedlikehold av lekeplass osv.

Skolekrets:
Lillesund skole

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 (kjøpesum 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.

Overtakelse:
Byggetid er i utgangspunktet satt til 250 dager 
(ca 10 måneder) fra grunnmuren er ferdig. 
Byggetid inkluderer avsatt tid til arbeid som 
skal utføres av leverandører / entreprenører / 
håndverkere. Eventuelt tid til egeninnsats 
legges til byggetiden.

Endelig avtale om overtakelse ifbm. kjøpetilbud/ 
kontraktsinngåelse.
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Kommunale avgifter/Ligningsverdi:
Kommunale avgifter fastsettes hos kommunen, 
og eiendommens likningsverdi fastsettes etter 
ferdigstillelse i forbindelse med første 
likningsoppgjør.

Hvitevarer:
Valgfritt kjøkken fra Aubo inkludert, med en 
veiledende pris inntil 250.000,- inkl.mva

Baderomsinnredning / vaskeromsinnredning 
med en veiledende pris av 100.000,- inkl mva er 
inkludert.

Vei, vann, avløp og kai:
Eiendommen er tilknyttet vann og avløp.
Privat vei. Veg, lekeplass og kaiareal vil bli 
organisert som enten et realsameie, eller vil 
seksjoneres.

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.

Indeksregulering
Vederlaget skal ikke indeksreguleres

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

Regulering:
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse.
Kommuneplan: 
- 1106plan - kp3 Arealbruk bebyggelse og anlegg, 
fremtidig.

Reguleringsplan:
- RL1748 - boligbebyggelse

Det ligger totalt 5 ubebyde tomter på denne 
rekken ved sjøen. Her må man påregne at det 
bygges boliger.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:

1106/36/695:
03.05.1943 - Dokumentnr: 685 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:36 Bnr:38 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:36 Bnr:59 
Gjelder denne registerenheten med flere 

29.10.1962 - Dokumentnr: 2267 - Bestemmelse 
om veg
Bestemmelse om kloakkledning 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:36 Bnr:59 
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.10.1967 - Dokumentnr: 2276 - Bestemmelse 
om veg
Overført fra: Knr:1106 Gnr:36 Bnr:59 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.03.1975 - Dokumentnr: 1040 - 
Erklæring/avtale
Vedtak av visse vilkår vedr. 
utskillelse/bebyggelse  
av denne eiendom  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:36 Bnr:59 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.03.1975 - Dokumentnr: 1041 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:36 Bnr:59 
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.08.1994 - Dokumentnr: 3324 - Bestemmelse 
om vannledn.
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:36 Bnr:38 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:36 Bnr:59 
Gjelder denne registerenheten med flere 

23.12.2014 - Dokumentnr: 1133683 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Haugesund Kommune 
Org.nr: 944 073 787 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:36 Bnr:59 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.07.2017 - Dokumentnr: 773253 - Registrering 
av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:36 Bnr:59 
Elektronisk innsendt

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Detaljprosjektering:
Prosjektet er ikke detaljprosjektert og det må 
påregnes mindre justeringer som følge av 
dette. Se for øvrig forbehold i 
leveransebeskrivelse.

Utomhusarealer:
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.
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.
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.

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.
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Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt 
igangsettingstillatelse, betaler forbrukeren 
avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54. 
Avbestillingsgebyret fastsettes til 5% av 
kjøpesummen (totalpris inkl. fellesgjeld) inkluder 
merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at 
igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes 
selgerens krav på vederlag og erstatning i 
samsvar med buofl. §§ 52 og 53.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 80 000,- eks mva. 
Markedspakke: kr. 14 800,-  
Tilretteleggingsgebyr: kr. 10 320,- 

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
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.

Betalingsbetingelser:
Kjøpesummen betales i sin helhet innen 
overtagelse.

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.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

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.

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) som driver med 
eiendom og har ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring. Kjøper har samme 
rettigheter etter avhendingsloven, uavhengig av 
om selger har tegnet boligselgerforsikring eller 
ikke.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 

advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 18.01.2023

Lovanvendelse:
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.
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

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

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no
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Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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Budskjema
For eiendommen: Djupastø 15C, 5538 HAUGESUND
Gnr. 36 Bnr. 695 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0423/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 18.01.2023





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


