Narvik/TARALDSVIK
Vertikaldelt bolig med 3 soverom beliggende i Taraldsvik. Ca 5 min. gange til
sentrum, nær lekeplass og friluftsområde

Prisantydning:
kr. 2.350.000 + omk.
Adresse:
Wergelands vei 8, 8517 NARVIK
P‑rom/BRA:
Ca. 110/140 kvm
Antall soverom:
3
Tomt:
Ca. 296 kvm. EIERTOMT

Ansvarlig megler
Johnny Bolle
M 90520440
jb@jenssenogbolle.no

Wergelands vei 8

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 2.350.000,‑ (Prisantydning)
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til
Staten.
Tinglysing av skjøte: Kr 525,‑.
Tinglysing av pantedokument: Kr 525,‑.
Pantattest: Kr 172,‑.
Dersom eiendommen selges til
prisantydning vil omkostningene bli kr
61.222,‑, totalt kr 2.409.972,‑
Byggeår:
1962
Parkering:
Parkering i gateplan.
Verditakst
Kr. 2.400.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr. 13.742,- per år (2018)
Område:
Taraldsvik
Eiendomstype:
Tomannsbolig
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Wergelands vei 8

Beliggenhet
Eiendom beliggende i et veletablert
boligområde i Taraldsvik ca 5 min gange fra
Narvik sentrum med alle sentrumsfasiliteter.
Nær lekeplass/fotballbane og friluftsområde,
kort vei til ungdomsskole og friluftsområde i
Elvedalen.
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Wergelands vei 8

Meglers
vurdering
Vertikaldelt bolig av normal god standard med
3 soverom. Kjøkken oppgradert i 2015. Ny
taktekking Decra i 2011.
Boligen ligger i et barnevennlig boligområde
med gangavstand til sentrum. Kort vei til
lekeplass, turområde i flotte Elvedalen og
Ornesvika. Ny ungdomsskole under bygging i
nærområdet.
Boligen fremstår met et mderne ungdommelig
preg.
Velkommen på visning!
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Romslig stue med god plass for møblering
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Wergelands vei 8

Innhold
1. etasje: Vindfang, entré/
trapperom, kjøkken, stue. Dør fra
stue til veranda.
Sokkeletasje: Trappegang/gang,
3 soverom, bad/wc, yttergang,
vaskerom, 2 boder, kott,
yttergang. (Tegninger fra
kommunen, stemmer ikke med
dagens plan.)
Kjeller: Utvendig adkomst til
kjellerrom

Trendy kjøkkenstil
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Praktisk kjøkken med mye skap
og benkeplass

Romslig åpen stue med
moderne og tidsriktige farger
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Eget vaskerom i kjeller

Boligen inneholder 3 soverom
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Plantegning

Plantegning

Hovedplan - Illustrasjon av plantegning - 3D

Hovedplan - Illustrasjon av plantegning - 2D
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Plantegning

Plantegning

Underetasje - Illustrasjon av plantegning - 3D

Underetasje - Illustrasjon av plantegning - 3D
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 39, bnr. 1138 i Narvik
kommune.
Adresse:
Wergelands vei 8
8517 NARVIK
Prisantydning:
Kr. 2.350.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Eliane Sibomana Mathiassen
Eierform:
Eiet
Tomten:
Tomten er opparbeidet med
diverse prydvekster og
bærbusker.
Målebrev: Kart‑ og
oppmålingsforretning.
Beliggenhet:
Eiendom beliggende i et
veletablert boligområde i
Taraldsvik ca 5 min gange fra
Narvik sentrum med alle
sentrumsfasiliteter. Nær
lekeplass/fotballbane og
friluftsområde, kort vei til
ungdomsskole. Normal utsikt.
Byggeår:
1962
Bebyggelse:
Vertikaldelt enebolig i 1 etasje,
sokkel og delvis kjeller med
utvendig adkomst..
Areal og P‑rom:
Bra ca.: 140 m²
P‑rom: ca.: 110 m²

Arealberegninger i denne
salgsoppgaven er angitt ihht.
veileder for NS 3940.
Rommenes bruk kan være i
strid med byggeforskriftene
selv om de er måleverdige.
Inneholder:
1. etasje: Vindfang,
entre/trapperom, kjøkken,
stue. Dør fra stue til veranda.
Sokkeletasje:
Trappegang/gang, 3 soverom,
bad/wc, yttergang, vaskerom,
2 boder, kott, yttergang.
(Tegninger fra kommunen,
viser 2 soverom, er ikke
overens med dagens plan.)
Kjeller: Utvendig adkomst til
kjellerrom
Standard:
Eiendommen er noe
renovert/oppgradert opp
gjennom årene, noe
oppussing må påregnes.
‑ Betong på leire, grunnmur av
betong, drenering bør
utbedres
‑ Bindingsverkvegger,
utvendig Vestlandspanel i
malt utførelse
‑ Saltak av tretakkonstruksjon,
taktekking med Decra
takplater, ny 2011. kaldloft
etterisolert 2016
‑ Parkett i stue og 1 soverom,
fliser på gulv i bad
‑ Vegger med malt asiatpanel,
malt, tapetsert, malt panel,
brystpanel, miljøstrie,
våtromstapet
‑ KJøkkeninnredning med
profil, laminat benkeplate
‑ Bad oppusset med fliser
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2007
Se for øvrig "Verdi‑ og
lånetakst" utført av Ofoten
takstforretning v/Jens Ståle
Jenssen, datert 10.10.2018
Parkering:
Parkering i gateplan.
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring.
Varmepumpe.
Takst:
Verditakst kr. 2.400.000,‑
Låneverdi kr. 2.160.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler
Energiattest:
Energiattest foreligger ikke.
Kjøper kan kreve dette av
selger på selgers regning.
Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det
tinglyst følgende
servitutter/rettigheter som
følger eiendommens
matrikkel ved overskjøting til
ny hjemmelshaver:
24.02.1962 ‑ Dokumentnr:
400436 ‑ Erklæring/avtale
oppføring av vertikaldelt
tomannsbolig.
Gjelder denne registerenheten
med flere
Dokumentnr: 903095 ‑
Opprettelse av
matrikkelenheten

Wergelands vei 8

OPPRETTELSE ‑ FRADELT
FRA UKJENT HOVEDBRUK.
Regulering:
Avsatt til boligformål, Narvik
kommune ‑
Kommuneplanens arealdel
2017‑2028, vedtatt i Narvik
bystyre 2.2.2017
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
Vei/vann/avløp:
Offentlig
Ligningsverdi:
For år 2017 kr. 450.875,‑
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei.
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
Meglers vederlag:
85.000,‑ inkl MVA
"Solgt som den er"
Eiendommen selges "som
den er", jf. avhendingsloven
(avhl) § 3‑9. Boligen overdras
således slik den fremstår ved
besiktigelse med åpenbare
feil og mangler.
Salgsoppgaven er basert på
selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser.
Det oppfordres til å sette seg
godt inn i salgsoppgaven og
eventuelle vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle
interessenter til å sette seg

inn i egenerklæringen fra
selger som er inntatt i
salgsoppgaven samt til å
undersøke eiendommen nøye,
gjerne sammen med
fagkyndig person før bud
inngis.
Boligen har mangel i følgende
tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått
opplysninger om forhold ved
boligen som selger kjente
eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne
med å få, jf. avhl § 3‑7. Dette
gjelder likevel bare dersom
man kan gå ut fra at det har
virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om boligen, jf.
avhl § 3‑8. Det samme gjelder
dersom boligen ikke er i
samsvar med opplysninger
som er gitt i annonse,
salgsprospekt eller ved annen
markedsføring på vegne av
selgeren. Dette gjelder likevel
bare dersom man kan gå ut
fra at opplysningene har virket
inn på avtalen, og ikke på en
tydelig måte er blitt rettet i
tide.
3) Når boligen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper
hadde grunn til å regne med
ut fra kjøpesummen og
forholdene ellers, jf. avhl §
3‑9.
Ved tvil, så kontakt megler for
avklaring.
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Hvitvasking:
Eiendomsmeglere er
underlagt lov om hvitvasking
og er forpliktet til å rapportere
til Økokrim om mistenkelige
transaksjoner. Lov om
hvitvasking innehar også
strenge regler om kontroll av
legitimasjon fra alle parter i
handelen, herunder, selger,
kjøper og fullmektiger for
disse.
Oppgjør:
Foretas av Jenssen & Bolle
Eiendomsmegling AS
Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet
eierskifteforsikring og
interessenter anmodes om å
sette seg inn i vedlagte
dokumenter vedrørende dette.
Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at
kjøper har anledning til å
tegne boligkjøperforsikring.
Se vedlagte info fra HELP
boligforsikring angående
dette
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Foreligger
Ansvarlig megler
Johnny Bolle
Daglig leder, Megler MNEF
Tlf 90520440
E‑post: jb@jenssenogbolle.no

Viktig informasjon
As is:
Eiendommen selges i den
forfatning den er under
visning. Salget følger
avhendingsloven § 3‑9: ”Endå
eigedomen er selt ”som han
er” eller med liknande allment
atterhald, har eigedomen
likevel mangel der dette følger
av §§ 3-7 eller 3-8.
Eigedomen har også mangel
dersom han er i vesentlig
ringare stand enn kjøparen
hadde grunn til å rekne med
ut ifrå kjøpesummen og
tilhøva ellers .” Kjøper kan
derfor ikke påberope seg
noen andre bestemmelser
etter avhl. Kapittel 3, enn det
som følger direkte av § 3-9.
Dette reduserer selgers
ansvar etter avhendingsloven
og vil være en del av
kontraktsvilkårene, dersom
man ikke reserverer seg mot
avhl. § 3-9 ved budgivning.

NB!
Alle bud skal inngis skriftlig til
megler. Det første budet skal
inngis på budskjema påført
budgivers signatur. I tillegg
må budgiver ha legitimert
seg. Senere bud kan inngis
per e‑post, SMS: eller per fax
til megler. Megler skal så
snart som mulig bekrefte
skriftlig ovenfor budgiver at
bud er mottatt. Bud som ikke
er skriftlig, eller som har
kortere akseptfrist enn til kl.
12.00 første virkedag etter
siste annonserte visning, vil
ikke bli formidlet til selger. Et
bud er bindende for budgiver
når budet er kommet til
selgers kunnskap. Selger står
fritt til å akseptere eller
forkaste ethvert bud, og er
således ikke forpliktet til å
akseptere det høyeste budet
på eiendommen. Megler skal,
i den grad det er nødvending
og mulig, informere de
involverte i budrunden skriftlig
om status i budgivningen.

Spørsmål til megler:
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Megler er forpliktet til å legge
til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden, og for
at budene skal kunne bli
behandlet og videreformidlet
skriftlig til alle involverte
parter, må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist.
Selger må skriftlig akseptere
budet før budaksept kan
formidles til budgiver.
Budforhøyelser skal derfor ha
akseptfrist på minimum 30
minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å
få utlevert kopi av
budjournalen straks etter at
handel er kommet i stand. Alle
som har inngitt bud på
eiendommen kan på
forespørsel få en kopi av
anonymisert budjournal etter
at budrunden er avsluttet. For
øvrig vises til det
«Forbrukerinformasjon om
budgivning», som er inntatt i
salgsoppgaven.

Notater

Budskjema

HELP Boligkjøperforsikring
Din egen advokat når du trenger det

Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Wergelands vei 8 med matrikkel Gnr. 39, bnr. 1138 i
NARVIK kommune.
Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave
Finansieringsplan:
Lånegiver: ……………………..………..……….. Tlf.: ………..……………..….. Saksbeh.: ………………………..………….. kr.: …………….………..
Eventuell egenkapital: .…………………………………………………………..………..………..………..………..………..……….kr.: …………….………..
Ønsket overtagelsesdato: ………………………………………………………
Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………..………..………..………..………..………..……..
Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgavene og teknisk prospekt samt å ha besiktiget eiendommen.
Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon
om budgivning. Budskjema kan printes ut og leveres eller sendes pr. telefaks til meglerkontoret. Budskjemaet kan også
scannes og sendes direkte pr. e‑post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt
budet.
As is: Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger avhendingsloven § 3‑9: ”Endå eigedomen er
selt ”som han er” eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8.
Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut ifrå
kjøpesummen og tilhøva ellers .” Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn
det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av
kontrakts/vikårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgivning.Ved budaksept plikter budgiver å
framlegge finansieringsbevis tilsvarende endelig kjøpesum fra budgivers långiver såfremt annet ikke er avtalt i
budgivningen.

Undertegnede er innforstått med at ovennevnte tilbud er bindende for budgiver dersom dette aksepteres av
selger innen: Dato:……………..…kl:…………. og gjelder som kjøpekontrakt inntil endelig kontrakt blir opprettet.
Navn:______________________________________		

Navn: ______________________________________

Personnr.: _________________________________		

Personnr.: _________________________________

Adresse: ___________________________________		

Adresse: ___________________________________

Postnr./sted: _______________________________		

Postnr./sted: _______________________________

Telefon/mobil: _____________________________		

Telefon/mobil: _____________________________

E‑post: _____________________________________		

E‑post: _____________________________________

Ovennevnte budgivere har gjensidig fullmakt av hverandre til å øke budet via sms/mail/skrifltig, utover dette bud, og er
gjensidig bindende for begge parter.

Narvik, _______ , _______ , _______
Sign.: _______________________________________ Sign.: ______________________________________

Jenssen & Bolle AS, Kongens gate 34, 8514 Narvik
Telefon: 76 96 79 50 Telefaks: 76 96 79 51
www.jenssenogbolle.no

Selv om selgeren gjør sitt ytterste, og eiendomsmegleren gjennomfører oppdraget
korrekt, er det ikke mulig å gardere seg mot uforutsette problemer. Hvis du oppdager
avvik fra avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag.
HELP Boligkjøperforsikring gir deg tilgang til spesialisert advokat for å vurdere om du
har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker kostnadene
ved å forfølge saken til den er avgjort, og styrker din forhandlingsposisjon.
Hvorfor boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring gir deg:

Priser:

> Eierskifteforsikring er selgers

> Fri tilgang til spesialisert advokathjelp

Borettslagsbolig
4 100,-

forsikring. Boligkjøperforsikring
er kjøpers motvekt.
> Du får tilgang til spesialiserte
advokater og profesjonell hjelp
når du trenger det.
> Du unngår økonomisk prosessrisiko
når HELP utpeker advokaten.
> Oppdager du mangler, gir
boligkjøperforsikring deg trygghet
til en rimelig pris.
> Advokathjelpen kan bli kostbar uten
boligkjøperforsikring, ofte langt
mer enn villa/-innboforsikringen
dekker.

ved klage på kjøpt bolig.
> Dekning av motpartens saksomkostninger hvis disse blir idømt.
> Du kan velge advokat selv. Da dekkes
timesats etter offentlig salærsats, men
idømte sakskostnader dekkes ikke.
> Advokathjelp i fem år etter
overtakelse.

Enkelt å tegne, trygt å ha:
> Boligkjøperforsikring tegnes
i samarbeid med eiendomsmegleren
senest ved kontraktssignering.

Selveier- og aksjeleilighet
7 100,Enebolig, tomannsbolig
(del av eller halvpart), rekkehus,
hytte/fritidsbolig og tomt
11 100,Betales som en engangssum og gjelder fra kontraktsignering og i 5 år fra overtagelse. Ingen egenandel.
Meglerforetaket mottar kr 1 400 i kostnadsgodtgjørelse
for formidling av forsikringen. Vi tar forbehold om
prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved
overtagelse, vil avtalen bli kansellert.

> Oppdaterte forsikringsvilkår er

> Husk at reklamasjonsfristene er

tilgjengelig på www.help.no.

strenge, kontakt derfor HELP så

Vilkårene på bestillingstidspunktet

snart feil oppdages.

er gjeldende.

HELP Boligkjøperforsikring
> Fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig
oppført bolig.
> Advokathjelp hele veien til rettskraftig dom,
om nødvendig.
> Dekker motpartens omkostninger forutsatt at
HELP utpeker advokaten.
> Ubegrenset dekning gir sterkere posisjon i
forhandlinger.
> Eierskifteforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt.
> Ingen egenandel.
> 5 års varighet.
> Følg saken på Min side.

Villa-/innboforsikringens rettshjelpsdekning
> Dekning først etter at tvist har oppstått.
(kravet er avslått eller ikke besvart).
> Du må finne advokat selv.
> Egenandel (vanligvis kr 4 000 + 20 % av
kostnadene).
> Beløpsbegrensning (normalt kr 100 000).
> Dekker normalt ikke idømte sakskostnader
ved tap i retten.
> Svakere forhandlingsposisjon mot økonomisk
sterkere selgere med eierskifteforsikring.
> Med begrenset økonomisk dekning kan kjøpere
med prosedable krav måtte avslutte saken
fordi risikoen for delte kostnader eller tap i
retten oppleves som for stor.
Gjeldende fra 01.01.18

Æ kjenne ditt nærområde

Kontakt
Johnny Bolle

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
M 905 20 440
jb@jenssenogbolle.no

Jenssen & Bolle AS
Organisasjonsnummer: 984 960 379
PB 246 / Kongens gate 34, 8503 Narvik
www.jenssenogbolle.no

