Narvik/ANKENES
Frittliggende enebolig med panoramautsikt på Ankenes! Garasje, 3 soverom, rolig
strøk!

Prisantydning:
kr. 2.640.000,- + omkostninger
Adresse:
Trålveien 33, 8520 ANKENES
P‑rom/BRA:
Ca. 163/201 kvm
Antall soverom:
2
Tomt:
Ca.656 kvm. EIERTOMT

Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
Mobil: 48145700
jj@jenssenogbolle.no

Trålveien 33

Fakta om boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 2.640.000,‑ (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
67.342,‑ totalt kr. 2.707.342,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 11.500,‑
Byggeår:
1982
Parkering:
I Garasje.
Verditakst
2.640.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr. 20.186,- per år (estimert for 2020)
Område:
Ankenes
Eiendomstype:
Enebolig
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Trålveien 33

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et veletablert og populært
boligstrøk på Ankenes. Praktfull utsikt over
Narvik havn, Herjangen, Bjerkvik og
Fagernesfjellet. Rolig strøk med lite trafikk, og
skogen som nærmeste nabo i bakkant.

-4-

-5-

Trålveien 33

Meglers
vurdering
Det er ikke mange boliger i regionen som kan
konkurrere med denne når det gjelder utsikten.
Trålveien 33 ligger veldig fint til, høyt oppe på
Ankenes. Vinduer på hele veggflaten mot havet
samt en balkong gir tilværelsen du fortjener når
du bor i en bolig som dette.
Garasje, stor stue med store vindusflater, samt
skog rett i bakkant av huset. Denne
eiendommen bør sees!
Velkommen på visning.
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Panoramautsikt over både veggen, fjorden
og Fagernesfjellet.
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Trålveien 33

Innhold
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, 1
soverom, mellomgang, utvendig
bod.
Underetasje: Stue, bad, 2
soverom, vaskerom, hall,
vindfang, samt en bod med
innredning av eldre
kjøkkeninnredning, benker og
overskap.
Hovedplan - Kjøkken

Garasje på ca 22kvm BRA.
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Trålveien 33

Stor underetasje med kjellerstue,
soverom, bad m.m
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Trålveien 33

Hovedplan - Ovn i stue

Underetasje - Kjellerstue

Hovedplan - Bad
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Soverom 1/2

Disponibelt rom
Soverom 2/2
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Trålveien 33

Plantegning

Plantegning

Hovedetasje 2D
Dette er ikke en teknisk tegning, avvik kan
forekomme

Hovedetasje 3D
Dette er ikke en teknisk tegning, avvik kan
forekomme
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Plantegning

Plantegning

Underetasje 2D
Dette er ikke en teknisk tegning, avvik kan
forekomme

underetasje 3D
Dette er ikke en teknisk tegning, avvik kan
forekomme
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 45, bnr. 570 i Narvik
kommune
Adresse:
Trålveien 33
8520 ANKENES
Verditakst/Prisantydning:
Kr. 2.640.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Amund Ingvar Garfors
Eierform:
Eiet
Tomten:
Skrånende tomt med
plenarealer og prydbusker.
Trapp opp til huset av stein,
samt stenlagt flate foran
huset. Platting av tre på
bakside.
Beliggenhet:
Eiendommen ligger i et
veletablert og populært
boligstrøk på Ankenes.
Praktfull utsikt over Narvik
havn, Herjangen, Bjerkvik og
Fagernesfjellet. Rolig strøk
med lite trafikk, og skogen
som nærmeste nabo i
bakkant.

Areal og P‑rom:
Bra ca: 201 m²
P‑rom: ca: 163 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.

‑ Varmtvannsbereder av type
høyax fra 2014.
‑ Skipsgulv i stue fra 2009. Alle
innvendige overflater bærer
preg av noe manglende
vedlikehold.
Se for øvrig "Verdi‑ og
lånetakst" utført av Ingeniør
Olav Sørensen.

Inneholder:
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, 1
soverom, mellomgang,
utvendig bod.
Underetasje: Stue, bad, 1
soverom, 1 disponibelt rom,
vaskerom, hall, vindfang, samt
en bod med innredning av
eldre kjøkkeninnredning,
benker og overskap.

Parkering:
I Garasje.

Garasje på ca 22kvm BRA.
NB! Etter kommunens
tegninger ligger noe av
garasjen som er sammenbygd
med naboens garsje inne på
naboeiendommen. Kontakt
megler for mer informasjon.

Byggeår:
1982

Standard:
Enebolig fra 1982, med
generell standard fra byggeår.
Noe vedlikehold/
oppgraderinger i senere tid.
Boligen er jamt slitt, og bærer
preg av noe manglende
vedlikehold både inn og
utvendig. Noe misfarve på
vegg i underetasje.

Bebyggelse:
På eiendommen står det en
frittliggende enebolig på 2
etasjer, i tillegg til en garasje
på gatenivå.

‑ Bad i underetasjen oppusset
i 2005. Varmekabler i gulv.
‑ Drenering fra byggeåret.
‑ Vinduer av 2‑lags isolerglass
fra byggeåret.
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Kommunale avgifter:
Kr. 20.186,‑ per år
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring.
Varmepumpe.
Takst:
Verditakst kr. 2.640.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.
Energiattest:
Energiattest legges frem på
forespørsel til megler.
Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det tinglyst
følgende servitutter/rettigheter
som følger eiendommens
matrikkel ved overskjøting til
ny hjemmelshaver:
1806/45/570:
06.01.1981 ‑ Dokumentnr:
400041 ‑ Registrering av
grunn
Denne matrikkelenhet

Trålveien 33

opprettet fra:
Knr:1806 Gnr:45 Bnr:1
01.01.2020 ‑ Dokumentnr:
283692 ‑ Omnummerering ved
kommuneendring
Tidligere: Knr:1805 Gnr:45
Bnr:570
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 2019 kr. 717.345,‑
Adkomst:
Eiendommen ligger til offentlig
vei/gate.
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
"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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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
enten er fastmontert eller
særskilt tilpasset boligen
medfølger. Bestemmelsene
kan fravikes ved avtale
mellom kjøper og selger.
Tilbehørsliste som er
utarbeidet av meglerbransjen i
felleskap er vedlagt
salgsoppgaven og gjelder
dersom ikke annet er særskilt
avtalt for kjøpet.
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
boligselgerforsikring og
interessenter anmodes om å
sette seg inn i vedlagte
dokumenter vedrørende dette.

7erditakst - fast eiendom

Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger
Salgsoppgavedato
31.08.2020
Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
Eiendomsmegler MNEF
Tlf 48145700
E‑post: jj@jenssenogbolle.no

Trålveien 33
8520 ANKENES
Gnr. 45 Bnr. 570
Narvik kommune

Benevnelse
Enebolig
Garasje

BRA
179 m²
22 m²

Markedsverdi

Kr. 2 640 000

Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

656 m²

Tomneareal

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.
Oppdragsnr./Ref.nr. 378161
Befaringsdano
02.07.2020
Rapporndano
31.08.2020
Rappornansvarlig
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Ingeniør Olav Sørensen
Takstingeniør: Olav Sørensen
Fridtjof Nansens 7ei 49, 8516 NAR7IK
Tlf.: 909 26380
E-post: olavsor@online.no

Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom

Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For personvernerklæring
og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden: http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/
Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes
det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden:
https://samtykke.vendu.no/378161

Eiendomsbetegnelse, hiemmelshaver m.m.
Adresse
Postnr./sted
Område/bydel
Kommune
Rekvirent
Hjemmelshaver(e)
Befaringsdato
Tilstede/opplysninger
gitt av

Trålveien 33
8520 ANKENES
Ankenes
Narvik
Amund Ingvar Garfors
Amund Ingvar Garfors
02.07.2020
Amund Ingvar Garfors og Olav Sørensen

Gnr.
45

Bnr.
570

Fnr.

Snr.

Bolignr.

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)
Tomten beplantet med plenarealer trær og hekk mot veien.
Støttemur.
Flaggstang.
Betongplatt som er belagt med beleggningsstein foran inngangen og i fronten av bygningen.
Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Bratt og smal adkomstvei fra kommunal vei og opp til boligen.
Terrengforhold
Skrått terreng mot nord.

Eiendommens bygninger
Type bygg
Enebolig
Garasje
Likningsverdi (år)
Kjøpsår
Forsikringsselskap

Byggeår
1982
1982

IF

Type forsikring

Fullverdi

Rehab./ombygd år
2005-2009

Polisenummer

0836687

Bygningsmessig beskrivelse

Premisser - generelle opplysninger
Kunden / rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen dersom det finnes feil el.mangler som bør rettes opp.
Taksten er kun basert på en visuell befaring, uten inngrep i byggverket. Merk at verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske
tilstand.
Oppdraget er utført av en uavhengig og sertifisert takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler Norsk Takst har fastsatt for medlemmene.
Denne takstrapporten er en verdi- og lånetakst som benyttes for å ansette eiendommens normale omsetningsverdi. Denne taksttypen forutsetter at det foretas
overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering. Verdi og lånetakst må ikke forveksles med Boligsalgsrapport som har en mer omfattende
bygningsteknisk gjennomgang og hvor det blant annet foretas fuktsøk og fuktmålinger, og hvor bygningsdelene tilstandsvurderes med tilstandsgrader og hvor
konsekvensene av tilstanden synliggjøres.
Befaringen er utført med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og bebodd. Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Arealene er målt i hht.Takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger av boliger av 2014.
Taksten er tatt som en visuell besiktigelse,under gode forhold.
Opplysningene er basert på eierens opplysninger.

Sammendrag
På eiendommen står det en frittliggenden enebolig i 1 etasje med u-etasje, i tillegg en garasje i gatenivå.
Boligen er jamt slitt og bære preg av noe manglende vedlikehold både inn-og utvendig.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miliø
Eiendommen ligger i et veletablert boligstrøk på Ankenes.
I området er det boligbebyggelse fra 1980 tallet.
Praktfull utsikt utover Narvik Havn,Herjangen,Bjerkvik og mot Fagernesfjellet.
Rolig strøk med liten trafikk.
Umiddelbar nærhet til skogen.

Fundamentering, grunnmur og kiellergulv
Kjellergulv av betong.
Kjellervegger i betongstein/lecastein som er skvettpusset og malt på utsiden.
Noe murpuss og maling flasset av i nedkanten av kjellerveggen ved inngangspartiet.
Fundamentert på fjell.
Drenering fra byggeåret.
Takvannet ført ned i dreneringen.
Konstruksionsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Kjellervegger i betongstein/lecastein som er pusset og malt på utsiden.
Frontvegg og bakvegg i 1. etasjen av bindingsverk med isolasjonsstandard fra byggeåret.
Kledd utvendig med stående panel.
Overbygd balkong vendt mot nord med adkomst fra stuen og soverommet i 1.etasjen og delvis overbygd terrasse vendt mot sør med adkomst fra stuen og
bakkenivå.
Dører og vinduer
Vinduer med 2-lags isolerglass fra byggeåret.
Markikser over vinduer i stuen,soverommet og badet i 1.etasjen.
Innvendige tredører fra byggeåret.
Skyvedør mellom mellomgang og stue.
Glass i dørbladet i døren mellom hall og vindfang.
Ytterdør i laminert utførelse.
Glassfelt ved siden av ytterdøren.
Takkonstruksion med yttertak
Saltakkonstruksjon i tre.
Taktekke med stålplater.
Takrenner og nedløp i stål.
Heldekkende pipebeslag.
Takstige.
Piper, ildsteder og oppvarming
Boligen har pipe.
Ovn for fast brensel plassert i stuen i 1.etasje og peis i stuen i underetasjen.
Oppvarming med ovn for fast brensel,strøm,varmepumpe.

Reguleringsmessige forhold
Området er regulert til boligformål.

Eiendommens tomt
Tomteareal

Trålveien33
8520ANKENES
Gnr:45Bnr:570

656,2 m2

Type tomt

Eiet

Side2av6
31.08.2020

IngeniørOlavSørensen
OlavSørensen

Trålveien33
8520ANKENES
Gnr:45Bnr:570

Side3av6
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IngeniørOlavSørensen
OlavSørensen

Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom

Bad og vaskerom
Bad i 1.etasjen.
Tak/himling:Malte panel.
Vegger:Fliser,malt strie,malt panel.
Gulv:Fliser med varmekabler.
Innredningen består av boblebadekar, wc, langt veggskap, 2 nedfelte servanter med underskap, speil med sideskap og lyslist.
Sluk i gulv.
Naturlig lufting.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.
Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

Bad i u-etasjen pusset opp i 2005.
Tak/himling:Malte plater.
Vegger:Fliser.
Gulv:Fliser med varmekabler.
Innredningen består av wc, dusjarmatur på vegg med forheng, nedfelt servant med underskap, langt veggskap, speil med sideskap og lyslist.
Sluk i gulv.
Mekanisk lufting.
Vaskerom i u-etasjen.
Tak/himling:Malte takplater.
Vegger:Malte plater.
Gulv:Malte betong med varmekabler.
Innredningen består av overskap ,langt veggskap, skyllekar i plast, VVb av type Høyax på 200 l fra 2014, opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.
Sluk i gulv.
Naturlig lufting.
Kiøkken
Tak/himling:Malte takplater.
Vegger:Malt strie,keramiske fliser over benker.
Gulv:Fliser med varmekabler,flisene er noe ujevnt lagt.
Innredningen består av oppvaskbenk med 1 1/2 oppvaskkummer og underskap, benker med skuffeseksjoner, langt veggskap, overskap, et skap med glass i
dørbladene.
Avtrekksvifte ut til fri luft plassert over komfyr.
Innvendige overflater
Tak/himlinger:Malte takplater,panel,malt panel,skrå himling i stuen med panel.
Vegger:Panel,malt strie,fliser på bad.
Gulv:Skipsgulv i stuen fra 2009, fliser på bad, parkett, teppe på soverom i 1.etasje.
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Bruttoareal
BTA
110

SUM
100

U-etasje

88

79

69

10

Sum

198

179

163

16

Garasie
Etasje
1.etasje

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
94
6

Bruttoareal
BTA
24

SUM
22

Sum

24

22

0

22

Sum alle bygninger

222

201

163

38

Romfordeling
Primære rom
Stue ,kjøkken, bad, 1 soverom,
mellomgang.

Sekundære rom
Utvendig bod.

Stue, bad, 2 soverom, vaskerom,
hall, vindfang.

Bod med innredning av eldre
kjøkkeninnredning. Benker og
overskap.

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
0
22

Romfordeling
Primære rom

Sekundære rom
Garasje

Kommentarer til arealberegningen
Arealene er målt i hht.Takstbransjens retningslinjer for arealmålinger av boliger av 2014.
Kommentarer til planløsningen
Gode planløsninger.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.

Varme i gulvene i hall og stuen i u-etasjen.
Alle innvendige overflater bærer preg av noe manglende vedlikehold.
Elektrisk anlegg
El-anlegg fra byggeåret.
Sikringsskap med automatsikringer.
Standard lysarmatur kommenteres ikke.
El.anlegg vurderes ikke i en ordinær verdi- og lånetakst eller i en boligsalgsrapport.
Kun åpnebare feil og mangler kan bli påpekt.
Eier er enhver tid ansvarlig for at nødvendig samsvarserklæring foreligger.
VVS-installasioner
Hovedsakelig VVS-anlegg fra byggeåret.
Generelt om andre bygg
Garasje med vegger i betong.
Flatt tak.
Taktekke med metallplater.
Leddport i tre.
Innlagt strøm.
To utelys.
Betonggulv.
Fundamentert på fjell/faste masser.

Trålveien33
8520ANKENES
Gnr:45Bnr:570

Enebolig
Etasje
1.etasje

Heftelser
Heftelser ikke vurdert.

Økonomi
Kostnader / andel fellesutgifter
Kommunale avgifter kr.16.000 pr.år.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Enebolig

Bygg B: Garasje

Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag
Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag
Tomteverdi inkl. opparbeidelse
Sum beregnet teknisk verdi

IngeniørOlavSørensen
OlavSørensen

Trålveien33
8520ANKENES
Gnr:45Bnr:570
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38% =
35% =
=
+
=

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

3 606 313
1 370 399
2 235 914
120 000
42 000
78 000
2 313 914
450 000
2 764 000

IngeniørOlavSørensen
OlavSørensen

Verditakst-fasteiendom
Markedsanalyse
Nedenstående salgsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning.

Verdikonklusion
Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 2 640 000,Sted og dato
Narvik,31.08 2020.

Olav Sørensen

Dokumentkontroll
Fremlagt
Forsikringsbevis.
Vedlagt
Utskrift fra grunnboken.
Situasjonskart.

Trålveien33
8520ANKENES
Gnr:45Bnr:570
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IngeniørOlavSørensen
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HELP Boligkjøperforsikring
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.

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:

Budskjema
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.

Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Trålveien 33 med matrikkel Gnr. 45, bnr. 570 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 34,8514NarvikTelefon:76 96 79 50Telefaks: 76 96 79 51www.
jenssenogbolle.no
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Æ kjenne ditt nærområde

Kontakt
Jostein Jenssen
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

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

