Narvik/FRYDENLUND
Flott oppusset loftsleilighet på Frydenlund, store vindusflater med mye naturlig lys og
god utsikt! Lave felleskostnader

Prisantydning:
kr. 1.400.000 + omk.
Adresse:
Villaveien 65, 8516 Narvik
P‑rom/BRA:
Ca. 36/36 kvm
Antall soverom:
1
Felleskostnader:
Kr. 1000,- per måned

Ansvarlig megler
Johnny Bolle
M 905 20 440
jb@jenssenogbolle.no

Villaveien 65

Fakta om boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 1.400.000,‑ (Prisantydning)
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til
Staten.
Tinglysing av skjøte: Kr 585,‑
Tinglysing av pantedokument: Kr 585,‑.
Pantattest: Kr 172,‑.
Dersom eiendommen selges til
prisantydning vil omkostningene bli kr
36.342,‑, totalt kr 1.436.342,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 7.400,‑
Byggeår:
1949
Ombygd:
Ca. 2006, innredet loftsleilighet
Parkering:
1 parkeringsplass følger med leiligheten
Verditakst
Kr. 1.400.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr. 5.500,- per år (2020)
Område:
Frydenlund
Eiendomstype:
Eierseksjon
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Villaveien 65

Beliggenhet
Eiendommen ligger sentralt til i Villaveien på
Frydenlund med umiddelbar nærhet til
barneskole, videregående skole, Idrettens Hus,
dagligvarehandel og bowlinghall.
Gangavstand til sentrum.
Kort vei til flotte turområder og småbåthavn.
Gode solforhold samt utsikt mot
Fagernesfjellet.
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Villaveien 65

Meglers
vurdering
Selveierleilighet på Frydenlund, som gir et
inntrykk av en moderne og smakfull stil.
Her kan du flytte rett inn og bo sentrumsnært
uten store oppussingsprosjekter.
Leiligheten passer perfekt for
førstegangskjøper eller par.
Bo rimelig i ei attraktiv og lettstelt leilighet!
Kontakt megler for visning!
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Store vindusflater i stue som gir mye
naturlig lysinnslipp
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Innhold
3. etasje: Vindfang/gang, stue,
kjøkken, bad, alkove 1, alkove 2,
1 soverom.
Leiligheten disponerer en bod i
kjelleren.
Felles vaskerom med plass til
vaskemaskin og tørketrommel i
kjeller.
Pent kjøkken oppusset i 2019
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Villaveien 65

Bad
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Villaveien 65

Alkove/bod ved stue

1 soverom i leiligheten
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Villaveien 65

Plantegning

Plantegning

Loftsetasje - Illustrasjon - 2D

Loftsetasje - Illustrasjon - 3D
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 39, bnr. 247, snr. 3 i
Narvik kommune.
Adresse:
Villaveien 65
8516 Narvik
Prisantydning:
Kr. 1.400.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Ida Skogmo
Eierform:
Eierseksjon
Tomten:
Eiet tomt på ca. 514 kvm. for
hele sameiet. Flat tomt med
noe plenareal.
Beliggenhet:
Eiendommen ligger sentralt til
i Villaveien på Frydenlund med
umiddelbar nærhet til
barneskole, videregående
skole, Idrettens Hus,
dagligvarehandel og
bowlinghall. Gangavstand til
sentrum. Kort vei til flotte
turområder og småbåthavn.
Gode solforhold samt utsikt
mot Fagernesfjellet.
Byggeår:
1949
Bebyggelse:
Selveierleilighet beliggende i 3.
etasje.
Flermannsbolig i 2 etasjer
samt kjeller og loft. 3
seksjoner i boligen.

Areal og P‑rom:
BRA: ca. 36 m²
P‑rom: ca. 36 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:
3. etasje: Vindfang/gang, stue,
kjøkken, bad, alkove 1, alkove
2, 1 soverom.
Leiligheten disponerer en bod i
kjelleren. Felles vaskerom
med plass til vaskemaskin og
tørketrommel i kjeller.
Standard:
‑ Utvendig kledning malt,
2014.
‑ Diverse vinduer er byttet ut,
fra 2007‑2020.
‑ Nytt pergo/laminat gulv i
stue og kjøkken i 2019.
‑ Nytt laminatgulv i alkove 1 i
2017, og i alkove 2 i 2018. Nytt
laminatgulv i soverom 2018.
‑ Belegg i baderom fra 2007.
‑ Diverse overflater malt
2017‑2019.
‑ Flater med fliseimitasjon på
baderom fra 2007. Baderom
oppusset i 2007.
‑ Pipe er malt i 2019.
‑ Ny kjøkkeninnredning fra
HTH i 2019.
‑ Nytt rør‑i‑rørsystem i 2007.
‑ Ny v.v.bereder på 120L i
2005.
‑ Sikringsskap med
automatsikringer fra 2000.
Noe nye kurser og stikk i 2019.
Eier opplyser om at noe
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elektrisk er skiftet i 2019.
‑ Stikkontakt til motorvarmer
ved parkeringsplass.
‑ Ny panelovn av typen Adax i
2020.
Se for øvrig "Verdi‑ og
lånetakst" utført av
Ingeniørfirma Per A. Opshaug
AS v/Jens Ståle Jenssen,
datert 04.06.2020
Parkering:
1 parkeringsplass følger med
leiligheten
Kommunale avgifter:
Kr. 5.500,‑ per år (2020)
Avgiftene inkluderer
eiendomsskatt, vann, avløp,
renovasjon og feiing.
Felleskostnader:
Kr. 1.000,‑ pr. måned.
Felleskostnadene dekker
forsikring av bygg samt
fremtidig vedlikehold.
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring.
Sameie:
Eierseksjonssameiet Villaveien
65.
Sameiet fører ikke regnskap.
Saldo på sameiets konto er kr.
43.500,‑ per 09.09.2020.
Sameiet har ikke
forretningsfører. Sameiet har
ingen gjeld.
Ingen forkjøpsrett i sameiet.
Sameiet er ikke registrert i
Enhetsregisteret. Bygget er
forsikret i Tryg forsikring.

Villaveien 65

Takst:
Verditakst kr. 1.400.000,‑
Låneverdi kr. 1.270.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med megler.
Energiattest:
Utfyllende energiattest fås ved
henvendelse til saksbehandler.
Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det tinglyst
følgende servitutter/rettigheter
som følger eiendommens
matrikkel ved overskjøting til
ny hjemmelshaver:
30.06.2006 ‑ Dokumentnr:
3970 ‑ Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel
‑ bygning.
Gjelder denne registerenheten
med flere
30.06.2006 ‑ Dokumentnr:
3970 ‑ Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 32/217
Denne seksjon har tilleggsdel
‑ bygning.
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
TV/Internett:
Fiber fra Homenet ligger klar
for tilkobling utenfor
eiendommen.
Ligningsverdi:
For år 2019:
Primærverdi kr. 251.531,‑
Sekundærverdi kr. 905.513,‑
Adkomst:
Eiendommen ligger til offentlig
vei/gate.
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
Meglers vederlag:
Kr. 72.000,‑
"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
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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.
I lov om avhending av fast
eiendom fremgår at
eiendommen skal overdras
med de innredninger og
gjenstander som etter lov,
forskrift eller annet offentlig
vedtak skal være der. Varige
innretninger og utstyr, som

Viktig informasjon
enten er fastmontert eller
særskilt tilpasset boligen
medfølger. Bestemmelsene
kan fravikes ved avtale
mellom kjøper og selger.
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.
Personopplysningsloven:
I henhold til
personopplysningsloven gjør
vi oppmerksom på at
interessenter kan bli registrert
for videre oppfølgning.
Oppgjør:
Foretas av Jenssen & Bolle
Eiendomsmegling AS
Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet
boligselgerforsikring.
Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger, datert i
1950.
Budgivning:
Bud kan legges inn på
nettannonsen på "gi bud
knappen" eller via
hjemmesiden. Ved elektronisk
budgivning så kan bud legges
inn trygt og enkelt med
BankID. Megler kan også
kontaktes for tilsendelse av
budkjema, budskjema finnes
også i salgsoppgaven.
All budgivning må foregå ved
skriftlighet. Ikke nøl med å ta
kontakt dersom det er behov
for bistand for å gi bud.
Betalingsbetingelser:
Kjøpesum og omkostninger
må være innbetalt på meglers
klientkonto innen 2 virkedager
før overtakelse.

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.

Salgsoppgavedato:
10.09.2020
Medhjelper:
Ingve Hilstad
Eiendomsmeglerfullmektig
MNEF
Mobil: 913 33 768
E‑post: ih@jenssenogbolle.no

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:

Ansvarlig megler:
Johnny Bolle
Daglig leder / Eiendomsmegler
MNEF
Mobil: 905 20 440
E‑post: jb@jenssenogbolle.no
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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.

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
X Nei

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Ja

Kommentar
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Oppdragsnummer

1‐0049/20

X Nei

Ja

Kommentar
Adresse

Villaveien 65

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Postnummer

8516

Er det dødsbo?

Ja

X Nei

Kommentar

Salg ved fullmakt?

Ja

X Nei

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

X Ja

Nei

Har du kjennskap til

Poststed

NARVIK

X Nei

X Nei

Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i boligen?

2019

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

X Ja

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

1 år4 mnd

X Nei

Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Polise/avtalenr.

Help
Selger 1 etternavn

Ida

Nei

Skogmo

Redegjør for hva som er gjort og når

Det er montert utekran med tilkobling vaskerom i kjeller

Byttet stikkontakter og brytere i stue/kjøkken, trekt ny kabel, samt ny stikk på bad

X Ja

Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
X Nei

Ja

Ja

Kommentar

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Ja

Kommentar

X Nei

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Kommentar

X Nei

Ja

X Nei

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

X Nei

Kommentar

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Ja

X Nei

Kommentar

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

X Nei

Det er sølt en liten mengde fugemasse på ovnen som gjør at det lukter litt når man fyrer. Dette kan sikkert enkelt
la seg fjerne, men blir kjøpers ansvar

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Ja

Kommentar

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Nei

Ja

Kommentar

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
X Nei

Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært

Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Kommentar

X Nei

Kan fremskaffes av Haneseth hvis ønskelig

Kommentar

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

X Nei

Redegjør for hva som er gjort og når

X Nei

RK Rør

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Haneseth AS

Hvis ja, beskrivelse

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

X Ja, kun av faglært

Firmanavn

Nei

Kommentar

X Nei

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Ja

X Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei

Ja, kun av faglært

Kommentar

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER
X Nei

Ja

Kommentar

eiendommen?

Selger 1 fornavn

Ja

Ja

Kommentar
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20. Er det foretatt radonmåling?
X Nei

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Ja

Kommentar
21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
X Nei

Ja

Kommentar

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
X Nei

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

Ja

Kommentar
23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
X Nei

Ja

Kommentar
24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
X Nei

Ja

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
X Nei

Ja

Kommentar
26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
X Nei

Ja

Kommentar
27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
X Nei

Ja

Kommentar
Tilleggskommentar

Boligselgerforsikring
Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.
X Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtalelovens kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.
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Notater

Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Villaveien 65 med matrikkel Gnr. 39, bnr. 247, snr. 3 i
Narvik kommune.
Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave
Finansieringsplan:
Lånegiver: ……………………..………..……….. Tlf.: ………..……………..….. Saksbeh.: ………………………..………….. kr.: …………….………..
Eventuell egenkapital: .…………………………………………………………..………..………..………..………..………..……….kr.: …………….………..

HELP Boligkjøperforsikring

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 50T - www.jenssenogbolle.no

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.

Denne eiendommen kan bli din!
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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

