HALMSTAD - RYGGE

PRISANT.
2 050 000,-

Stor 2 roms leilighet, lys og hyggelig med stor terrasse og solrik beliggenhet.

VOLDSKOGEN 1B
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Voldskogen 1B, 1580 RYGGE
NØKKELINFORMASJON
Adresse

Voldskogen 1B

Totalt (prisant. + f.gj.)

2 065 128,-

Prisantydning

2 050 000,-

Fellesgjeld

15 128,-

Omkostninger*

1. Hjemmelsoverføring kr 430,2. Tinglysing pantdokument kr 430,- pr.
dokument
3. Grunnboksutskrift kr 172,4. Forhåndsavklaring forkjøpsrett kr. 7
062,5. Boligkjøperforsikring kr 4 100,(valgfritt)
Omkostninger totalt kr 12 194,-

Totalt inkl. omk **

2 077 322,-

Felleskost. totalt***

2 961,-

Felleskost. inkluderer

Kommunale avgifter, renter og avdrag på
felles lån, felles husforsikring, felles
utvendig vedlikehold, fibernett for tv og
data, eiendomsskatt, festeavgift,
forretningsførsel.Varmt vann, trappevask.

Avdrag

Borettslaget betjener fellesgjeld ved å
betale både renter og avdrag.

Kommunale avgifter
Sikringsordning f.g

Ja

BRA/P-ROM

77/77

Antall soverom****

1

Eierform

Andelsleilighet

Boligtype

Terrasseblokk

Byggeår

1973

Etasje

1

Energimerke

Selger har ikke fremlagt energiattest for

Ansvarlig megler:
Beate Kildahl
Megler
bk@vbbl.no
952 66 209/ 962 24 843

Inkludert i fellesutgifter

eiendommen. Det må derfor tas høyde for
at eiendommen har energimerke G
Parkering

Det er felles parkeringsplasser på
eiendommen.

Tomt

*

13 913 kvm . Borettslaget fester tomten

Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en
låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning
** Prisant.+f.gj.+omk. Hvis salg til prisantydning
*** Rentek.+avdr.+driftsutg
**** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet
som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med
byggteknisk forskrift og/eller mangler godkjennelse i kommunen for
den aktuelle bruken.

Stuen
Lys og romslig leilighet med praktisk planløsning - med alt på en flate.
Stor stue med utgang til deilig og "usjenert" terrasse ( ca 14 kvm) med sydvestvendt beliggenhet. Gode solforhold. Hyggelig utsikt mot skog og
jordbruksområder. Flislagt og stor terrasse.
En elektrisk markise- en med sveiv. Nye duk på markisene. Vegger på terrassen er
nylig malt.
Stuen har lyst gulvteppe, malt tapet på vegger. Helt nylig malt i lys, moderne
farge. Stue tak er også nymalt. Meget god plass til stor spisestue og sofagruppe i
stuen. Dette er en stor 2-roms leilighet!
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Kjøkken
Leiligheten har delvis åpen løsning mellom stuen og kjøkkenet. God plass til
spisebord mellom stue og kjøkken. Lys, eldre kjøkkeninnredning med over-/
underskap, lyse fliser over benk, laminert benkeplate, servant med 1 kum og
avrenningsplate. Ventilator over komfyr.
Mulighet for liten hyggelig spiseplass på kjøkkenet. Kjøkkenet har gulvbelegg ,
eldre tapet på vegger. Nymalt kjøkkentak.

Adresse

Baderom
Badet er hovedsakelig fra byggeår . Baderomstapet på vegger, opprinnelig belegg
på gulv. Badet består av servant med servantskap og speil, gulvklosett,
dusjvegger, opplegg for vaskemaskin. Eldre tørkeskap.
God størrelse på badet. Nymalt tak på baderom.
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Fakta om eiendommen
Oppdragsnr.
69-0048/19

Adresse
Voldskogen 1B,
1580 RYGGE

Beliggenhet
Leiligheten ligger på Halmstad ca. 7 km
syd for Moss.
Etablert og rolig boligområde
hovedsakelig bestående av leiligheter.
Kort gange til skole, barnehager,
lekeplasser, idretthall, lege, tannlege,
post, bank div.forretninger m.m. Bla
flere matbutikker,Stor kiwi butikk,
Rema i Halmstad sentrum.
Gangavstand til Rygge Stasjon.Gode
pendlermuligheter til Oslo og Halden.
Ca. 15 min med bil til Larkollen og flere
flotte badestrender.
10 min. med bil til flotte turterreng ved
idylliske Vansjø.
Leiligheten ligger syd-vestvendt med
gode solforhold. Pene, felles grøntareal
rundt boligen. Barnevennlig og hyggelig
område med skogsområder med
turmuligheter i nærhet.
Adkomst
Enkel adkomst til 1. etg. Leiligheten
ligger fint i 1.etg - kun få trinn opp fra
inngangsparti.
Innhold
Primærrom: Vindfang/gang, bad/
vaskerom, stue/ kjøkken og 1 soverom.
Utgang fra stuen til stor og solrik
terrasse.
Leiligheten disponerer også en bod i
kjeller.

Standard
Lys og romslig leilighet med praktisk
planløsning - med alt på en flate.
Stor stue med utgang til deilig og
"usjenert" terrasse ( ca 14 kvm) med
syd-vestvendt beliggenhet. Gode
solforhold. Hyggelig utsikt mot skog og
jordbruksområder. Flislagt og stor
terrasse.
En elektrisk markise- en med sveiv. Ny
duk på markisene. Vegger på terrassen
er nylig malt.
Stuen har lyst gulvteppe, malt tapet på
vegger. helt nylig malt i lys, moderne
farge. Stue tak er også nymalt.
Meget god plass til stor spisestue og
sofagruppe i stuen. Dette er en stor 2roms leilighet!
Leiligheten har delvis åpen løsning
mellom stuen og kjøkkenet. Lys, eldre
kjøkkeninnredning med over-/
underskap, lyse fliser over benk,
laminert benkeplate, servant med 1
kum og avrenningsplate. Ventilator over
komfyr. Selger opplyser om at
kjøkkenvifte er defekt, og vil ikke bli
byttet, dette må ny eier forholde seg til.
Selger opplyser om en mindre
vannlekkasje, for ca 2 år siden, grunnet
tett rør under oppvaskbenk.
Mulighet for liten hyggelig spiseplass
på kjøkkenet. Kjøkkenet har
gulvbelegg , eldre tapet på vegger.
Nymalt kjøkkentak.
Badet er hovedsakelig fra byggeår .
Baderomstapet på vegger, opprinnelig
belegg på gulv.
Badet består av servant med
servantskap og speil, gulvklosett,
dusjvegger, opplegg for vaskemaskin.
Eldre tørkeskap.
God størrelse på badet. Nymalt tak på
baderom.
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Leiligheten har et meget romslig
soverom! Helt nymalt tapet på vegger,
nymalt tak. Lyst gulvteppe som er
nyrenset.
Vindfang/gag i leiligheten med
parkettgulv, tapet på vegger. Fin plass
til garderobeskap.
Leiligheten disponerer en bod også i
felles kjeller.Sikringsskapet er oppført
i trappegangen med automatsikringer.
Malte flater i alle himlinger, nymalte.
Leiligheten har porttelefon.
Leiligheten fremstår som lys, praktisk
og romslig , den fremstår som velholdt.
Fint med stor og solrik terrasse!
Beliggende i et trivelig og velordnet
borettslag!
*Velkommen til en hyggelig visning*
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Fakta om eiendommen
Tomten
Relativ flat tomt med skrående terreng
på fellesareal i front av bebyggelsen.
Asfaltert adkomst til hovedinngang,
samt asfaltert biloppstillingsplasser.
Utearealet er pent opparbeidet med
grøntanlegg samt lekeapparater.
Borettslaget fester tomten.
Festeforholdet administreres av styre i
borettslaget, og betales via
felleskostnader. Det er ikke foretatt
nærmere undersøkelser vedr.
regulering av
festeforholdet. Festekontrakt er ikke
innhentet. 13.913,4 kvm . iht
opplysninger fra Rygge kommune.

Parkering
Det er felles parkeringsplasser på
eiendommen.
Om man ønsker garasjeplass må man
sette seg på venteliste via styret i BL.
Oppvarming
Leiligheten varmes opp av elektrisitet.

Voldskogen 1B
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Størrelse
BRA 77 kvm
P-Rom 77 kvm
Primærrom består av:
Vindfang/gang, bad/vaskerom, stue/
kjøkken og 1 soverom.
Utgang fra stuen til stor og solrik
terrasse.
Leiligheten disponerer også en bod i
kjeller.
Etasje
1. etg.
Eieform
Andelsleilighet
Byggeår
1973
Byggemåte
Bygget er antatt fundamentert på faste
og stabile masser.Det er støpt dekke og
grunnmur av plasstøpt betong.
Dreneringssystemet antas utført etter
normal praksis ved
oppføringstidspunktet. Bærende
betongkonstruksjoner.
Etasjeskillere er av
hulldekkeelementer.Ytterveggene er av
isolert bindingsverk samt bærende
betongkonstruksjoner. Brannskille av
betongvegger. Alle bærende
konstruksjoner er oppført av mur/
betong.
Prisantydning
Kr 2 050 000,- + omk.
Andel fellesgjeld
Kr 15 128,- pr. 21.05.2019

Totalpris
Kr 2 065 128,- (prisantydning +
fellesgjeld) + omk
Andel felles formue
Kr 23 211,- pr. 21.05.2019
Felleskostnader
Kr 2 961,- pr. mnd
Andelens månedlige felleskostnad
oppgitt i denne salgsoppgave baserer
seg på siste registrering i VBBLs
datasystem. Borettslagets
generalforsamling eller styre kan
nylig ha vedtatt beslutninger som kan
medføre økte felleskostnadene, men
hvor en slik eventuell økning ennå
ikke er endelig fastsatt eller
registrert hos VBBL. I tillegg vil en
eventuell fremtidig økning i
boligrenten, utover dagens rente,
kunne øke andelens månedlige
felleskostnad pr. mnd. Vansjø
Boligbyggelag og Garanti
Eiendomsmegling er ikke økonomisk
ansvarlig for at vedtatte, men ikke
iverksatte økninger, ikke er opplyst i
dette meglerbrev, ei heller for økning i
felleskostnadene som følge av økte
renter på borettslagets felleslån.
Felleskostnader inkl.
Kommunale avgifter, renter og avdrag
på felles lån, felles husforsikring, felles
utvendig vedlikehold, fibernett for tv og
data, eiendomsskatt, festeavgift,
forretningsførsel, varmt vann,
trappevask.
Fordeling felleskostnader
Kr 2.768,- av de månedlige
felleskostnad. er faste fellesutgif. inkl.
event. avsetninger til fremtidig
vedlikeh.og sparing. Resterende kr 193,er renter og avdrag på borettslaget lån.
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Lånevilkår for fellesgjeld
Borettslagets lån 1 ;Lån hvor det
betales både renter og avdrag; Rente
pt.: 2,65 %. Renter og avdrag pr. mnd
med dagens rente: kr 193,Hvorav renter utgjør kr 104,- og avdrag
kr 89,-. Lånets løpetid:i år 2031.
Bankforbindelse: Nordea.
Ligningsverdi
Kr 527 932,- pr. år 2017
Kr 1 900 553,- sekundær ligningsverdi
Diverse
Fibernett er nylig installert via
Borettslag. Leiligheten har nylig fått
gjennomført el-kontroll.
Det gjøres særlig oppmerksom på at
selger ikke har bebodd eiendommen.
Selger har derfor ikke
førstehåndskunnskap om objektet, og
har i begrenset grad kunnet supplere og/
eller kontrollere opplysningene. Kjøper
oppfordres til å foreta en særlig grundig
besiktigelse, helst med bistand av
teknisk fagkyndig.
Eier
May Tandes bo ved Ronny Tande
Betegnelse
Kommunenummer 0136
Gårdsnummer 51
Bruksnummer 46
Andelsnummer 17
Bebyggelse
Blokkbebyggelse, terrasseblokker.
Borettslaget
Voldskogen Terrasse Borettslag
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Borettslagets regnskap
Fåes ved henvendelse hos megler. Er
vedlagt i salgsoppgave hos megler.
Disse er en del av salgsoppgaven og
interessenter oppfordres til å gjøre seg
kjent med innhold i opplysningene.
Adgang til utleie
For regler om utleie i borettslag/ utleie
av andelsleiligheter, konferer Vansjø
Boligbyggelag - forvaltningsavdeling tlf.
952 66 200
Skolekrets
For ytterlige og detaljert info, ta
kontakt med Rygge Kommune,
skolesektor.
Barneskole på Halmstad/Rygge, rett i
nærhet!
"Nye" Ekholt ungdomsskole på Ekholt.
Energiattest
Selger har ikke fremlagt energiattest
for eiendommen. Det må derfor tas
høyde for at eiendommen har
energimerke G
Vann/vei/kloakk
Tomten har direkte adkomst fra
kommunal vei.
Tilknyttet kommunalt vann og avløp.
Det er private stikkledninger ut til det
offentlige nett
Kommunale avgifter
Inkludert i fellesutgifter
Offentlige planer
Se vedlagte opplysninger fra Rygge
Kommune i salgsoppgave hos megler.
For detaljerte opplysninger må Rygge
kommune kontaktes.

Regulering
Eiendommen ligger i uregulert område.
Kommuneplan: KP 2011-2022, formål
bolig, vedtaktsdato: 16/6-2011.
Rettigheter og forpliktelser
Borettslaget har pant for forfalte, ikke
betalte felleskostnader. Det vises for
øvrig til vedtekter og husordensregler.
Kjøper forplikter seg til å bli/være
medlem av Boligbyggelaget VBBL ved
kontraktsinngåelse.
Dyrehold
Styret må kontaktes. Vi viser forøvrig til
borettslaget vedtekter, vedlagt i
salgsoppgave hos megler.
Godkjennelse
Kjøper skal godkjennes av styret i
borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen
for godkjenning. Samtykke kan kun
nektes dersom det foreligger saklig
grunn.
Overtagelse
Etter avtale med selger.
Forkjøpsrett
Dersom en andel i laget skifter eier, har
andelseierne i borettslaget og dernest
Vansjøs BBL medlemmer fortrinnsrett
ved salg/forkjøpsrett. Leiligheten vil bli
utlyst på forkjøpsrett hos Vansjø
Boligbyggelag på forhåndsvarsel.
Det påløper gebyr kr 7.062,- på kjøper.
Beboere/medlemmer som evt ønsker
benytte sin forkjøpsrett må da melde sin
forkjøpsrettsinteresse innen
annonserte tidsfrist utlyst av Vansjø
BBL.
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Forhåndsavklaring av forkjøpsrett
I DETTE SALGSOPPDRAGET
AVKLARES FORKJØPSRETTEN TIL
BORETTSLAGET OG TIL VANSJØ
BOLIGBYGGELAGETS MEDLEMMER
VED FORHÅNDSAVKLARING.
I forbindelse med dette må kjøper, I
TILLEGG TIL KJØPESUM OG
TINGLYSINGSOMKOSTNINGER betale
følgende beløp til forretningsfører
Vansjø Boligbyggelag:
-Gebyr for forhåndsavklaring av
forkjøpsretten - 5 R + mva., for tiden kr.
7.062,Faktura sendes direkte fra VBBL til
kjøper straks bud er akseptert,
salgsmelding er mottatt fra megler, og
forkjøpsretten er avklart. Gebyret blir
ikke mellomregnet i megleroppgjøret
mellom selger og kjøper.
-Kjøper av leiligheten må også være
medlem i Vansjø Boligbyggelag. Kjøper
som ikke er medlem må melde seg inn i
VBBL straks forkjøpsretten er avklart
og de har fått melding om dette.
Innmelding og medlemskontingent i
Vansjø BBL:
Innmelding ( andel i VBBL) kr.350,- +
medlemskontingent kr.250,- pr.år.
Ferdigattest
Det foreligger midlertidig
brukstillatelse fra Rygge Kommune
datert 19/12-1972
Forretningsfører
Vansjø Boligbyggelag
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Omkostninger
1. Hjemmelsoverføring kr 430,2. Tinglysing pantdokument kr 430,- pr.
dokument
3. Grunnboksutskrift kr 172,4. Forhåndsavklaring forkjøpsrett kr. 7
062,5. Boligkjøperforsikring kr 4 100,(valgfritt)
Omkostninger totalt kr 12 194,Kostnadsoverslag
Prisantydning: Kr 2 050 000,Fellesgjeld pr 210519 Kr: 15 128,Totale omkostninger: Kr 12 194,Totalt inkl. omk.: Kr 2 077 322,(Kr 4 100,- boligkjøperforsikring frivillig
Betalingsvilkår
Kjøpesum med tillegg av omkostninger
innbetales til meglers klientkonto
senest to virkedager før overtagelse.
Servitutter
På eiendommen er det tinglyst følgende
servitutter/rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny
hjemmelshaver:Heftelser i
eiendomsrett/festerett: dagboknr: 658
av 08/02-1967-gjelder festekontraktVilkår.
Heftelser i festerett : dagboknr:
1967/658-9/87: Bestemmelse vann/
kloakkledn. Bestemmelse om veg.
Bestemmelse om generende virksomhet
med flere bestemmelser.
Servitutter i framfeste: dagboknr: 529
av 26/01-1973, Bestemmelse og gjerde,
gjelder framfeste. Bestemmelse om
generende virksomhet med flere
bestemmelser.
Se forøvrig grunnbok borettslag,
vedlagt i salgsoppgave hos megler.

Hvitvasking
Megler plikter etter lov 1. juni 2018 nr.
23 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering å innberette
mistenkelige pengeoverføringer.
Forsikring
Borettslaget er forsikret i Gjensidige
Forsikring ASA. Polisenr: 082400196
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring
som dekker selgers ansvar etter
avhendingsloven begrenset oppad til kr.
4.000.000,-. Egenerklæringsskjema er
vedlagt salgsoppgave
Interessenter oppfordres til å gjøre seg
kjent med vedlagte
egenerklæringskjema.
Forsikring mot tap av felleskostnader
Borettslaget har sikring mot tap av
felleskostnader. Tilbyder:
Skadeforsikringsselskapet
Borettslagenes Sikringsordning AS.
Varighet av avtalen/oppsigelsesvilkår:
Borettslag som har tegnet seg for
sikring kan si opp avtalen innen 1.
desember med virkning fra kommende
årsskifte. Etter borettslagslovens
bestemmelser skal vedtak om
oppsigelse av forsikringen gjøres av
borettslagets generalforsamling.
Forsikringsselskapet kan til enhver tid si
opp en avtale med forsikringstaker
dersom forsikrede ikke oppfyller de
krav som er lagt til grunn ved første
gangs forsikring. For øvrig gjelder
forsikringsavtalelovens regler.
Vederlag
Selger betaler fast vederlag kr 36.250,inkl. mva.Samt alle meglers utlegg.
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Løsøre og tilbehør
Liste over løsøre og tilbehør kan lastes
ned fra våre hjemmesider
www.garanti.no. Her fremgår hvilke
løsøre som skal følge eiendommen
dersom dette var på eiendommen ved
kjøpers besiktigelse og annet ikke er
avtalt. Det gjøres spesielt oppmerksom
på at hvitevarer ikke medfølger ved
overdragelse, dersom dette ikke er som
en integrert del av innredning.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne
boligkjøperforsikring. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven og
dekker all advokatbistand, skadetakster
og utgifter til rettsapparatet.
Forsikringen har ingen egenandel.
Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Les mer om
forsikringen i salgsoppgaven.
Dokumenter vedlagt i salgsoppgave
Vedtekter, husordensregler,
regnskap, budsjett, årsberetning fra sist
avholdte generalforsamling og
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse,
opplysninger fra Rygge kommune
er vedlagt i salgsoppgave hos megler og
er en del av salgsoppgaven.
Interessenter oppfordres til å gjøre seg
kjent med innhold i opplysningene.
Produksjonsdato
2019-06-09
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Vilkår
For andelsboliger er det borettslaget
som er hjemmelshaver til selve
eiendommen, Andelseiere har hjemmel
til en andel i borettslaget og borett
tilknyttet til denne, Andelseiere er
felles ansvarlige for borettslagets
økonomi.
Ansvar for øvrige andelseieres gjeld
Borettslagets inntekter består av
andelseiernes månedlige
felleskostnader. Dersom noen av
andelseierne slutter å betale
felleskostnader belaster dette
borettslagets likviditet. Borettslaget
vil i slike tilfeller kunne få rett til å
tvangsselge den aktuelle andelen.
Gjennom salget vil borettslaget kunne
dekke sitt tilgodehavende. Inntil slikt
tvangssalg er gjennomført vil
mislighold av andelseieres betaling av
felleskostnader kunne medføre økte
felleskostnader for de øvrige
andelseierne.
Opplysninger som fremgår i denne
salgsoppgaven er i hovedsak gitt av
nåværende eier. Megler har også
innhentet informasjon fra andre

tilgjengelige kilder. Interessenter
oppfordres til selv å foreta
undersøkelser som kan ha betydning
for eventuelle handlingsvalg forbundet
med bud/kjøp av eiendommen.

kjente eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne med å få.
Dette gjelder likevel bare dersom man
kan gå ut fra at det har virket inn på
avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

Det opprordres spesielt til å:
• Besiktige eiendommen nøye, gjerne
sammen med bygningskyndig person.
• Undersøke vann- og kloakkforhold
med kommunen.
• Undersøke reguleringsforhold med
kommunen.
• Undersøke sluk/avløp på bad.

Når selger har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå
ut fra at opplysningene har virket inn på
avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide.

Interessenter som mottar informasjon
som oppfattes ikke å sammenfalle med
informasjonen gitt i salgsoppgaven
oppfordres til å ta dette opp med
megler snarest. Eiendommen selges i
den stand den var ved kjøpers
besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha
besiktiget eiendommen (as is), jfr.
Avhendingsloven §3-9.
Eiendommen har derfor bare mangel i
følgende tilfeller:
Når kjøper ikke har fått opplysninger
om forhold ved eiendommen som selger
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Når eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn
til å regne med ut fra kjøpesummen og
forholdene ellers. Når eiendommens
tomt har et vesentlig mindre areal enn
opplyst av selgeren. Det forutsettes at
skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom
kjøper ikke ønsker at skjøtet skal
tinglyses, må det tas spesielt forbehold
om dette i bud. I de tilfeller hvor
kjøpers kreditor krever forsikring/
garantistillelse fra megler utover de
krav som stilles i lov om
eiendomsmegling må kjøper dekke
eventuelle kostnader forbundet med
dette.

Stuen
Stuen har lyst gulvteppe, malt tapet på
vegger. helt nylig malt i lys, moderne
farge . Stue tak er også nymalt.
Meget god plass til stor spisestue og
sofagruppe i stuen. Dette er en stor 2roms leilighet!
Leiligheten har delvis åpen løsning mellom
stuen og kjøkkenet. God plass til
spisebord mellom stue og kjøkken

Utgang fra stuen til deilig og
"usjenert" terrasse ( ca 14 kvm)
Gode solforhold. Hyggelig utsikt mot
skog og pene, opparbeidede
fellesareal. Flislagt og stor terrasse.
En elektrisk markise- en med sveiv.
Ny duk på markisene. Vegger på
terrassen er nylig malt.
Vindfang/gang i leiligheten med
parkettgulv, tapetpå vegger. Fin
plass til garderobeskap.
Leiligheten har et meget romslig
soverom! Helt nymalt tapet på
vegger, nymalt tak. Lyst gulvteppe
som er nyrenset.
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Planløsning

3D tegningene og plantegningene er ikke målbare og overflatebehandlingene er ikke nødvendigvis i samsvar med de faktiske forhold. Avvik kan forekomme.
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Løsøre og tilbehør
Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen
ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at hvitevarer
ikke medfølger ved overdragelse dersom dette ikke er som en integrert del av innredning.

01. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte.
02. VARMEKILDER: Ovner, kaminer og panelovner,
uansett festemåte. Varmeovner på hjul
medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom
mangler oppvarmingskilde ved besiktigelse,
medfølger ikke oppvarmingskilde.

10. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale
forutsettes det at avtalen kan overdras til
kjøper).
11. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt
holder til disse.
12. POSTKASSE

03. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og
fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner
(dersom tuneren ikke følger med må dette
særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert
TV/flatskjerm med tilhørende festeanordning
samt musikkanlegg følger likevel ikke med.
04. BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett, speil, hyller, håndkle- og glassholdere samt
såkalt baderomsinnredning, herunder overskap.

13. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på
tomten eller i fastmonterte kasser og lignende.
14. FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ.
15. OLJE/PARAFINFAT: Eventuell beholdning av
parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom
partene per overtakelsesdato.
16. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og GASSPEIS.

05. SPEILFLISER, uansett festemåte.
06. SKAP: Garderobeskap, kjøkkeninnredning etc.,
selv om disse er løse. Vitrineskap, skjenk og
lignende som ikke er en del av innredningen,
følger ikke med.

17. STIGE: Brannstige og lignende der dette er
påbudt, jf. kapittel 2 i Forskrift om
brannforebyggende tiltak. Feiestige der dette
er påbudt, jf. kapittel 2 i Forskrift om
brannforebyggende tiltak.
18. BRANNSLOKNINGSAPPARAT/BRANNSLANGE
OG RØYKVARSLER er påbudt jf. Lov om brannog eksplosjonsvern § 6 første ledd

07. MARKISER, PERSIENNER OG
GARDINOPPHENG.
08. AVTREKKSVIFTER av alle slag.
09. LYSKILDER: Kupler, lysstoffarmatur,
fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner
med spotlights samt utelys og hagebelysning.
Vegglamper, krokhengte lamper, herunder
lysekroner, prismelamper og lignende følger
likevel ikke med.
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