BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP
PKT. 13 TOMTEN OG UTENDØRSARBEIDER

PKT. 15 KONTRAKTSDOKUMENTER/BILAG

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP

Utomhusarealer leveres ferdig planert og tilsådd.

Eiendommen overleveres i henhold til følgende kontraktsdokumenter:

Kjøp av prosjektert enebolig på felt B10/B11, SOLE i Vestby Kommune.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er
ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre
ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet
er ferdig.

• Denne kjøpekontrakt

Undertegnede bekrefter herved følgende kjøp på ovennevnte tomt/hus:

PKT. 14 SAMEIET
Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være
medlem av det sameiet som vil bli etablert. Han har rett
og plikt til å følge lov om eierseksjoner av 23. mai 1997
nr. 31 og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter. Som
vedlegg og en del av denne avtale følger de vedtekter
som gjelder for sameiet.
Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet.
Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter.
Selger har rett men ikke plikt til å utpeke forretningsfører
for første driftsår for sameiet. Selger vil på vegne av sameiet innkreve kroner 3 000,- som skal innbetales meglers
klientkonto innen overtagelse. Dette beløp innkreves for å
besørge sameiets nødvendige likviditet ved etableringen.
Månedlige fellesutgifter påløper fra overtagelsestidspunktet.
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Når sameiet er etablert og overtagelse av seksjonene
foretas, skal selger innkalle styret til overtagelsesbefaring
for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av selger
noteres. Eventuelle gjenstående arbeider, så vel inn- og
utvendig, skal utføres så snart arbeidet praktisk kan gjøres
av hensyn til årstid og rasjonell fremdrift. Til sikkerhet for
at disse arbeider utføres, henvises til punkt 5 ovenfor om
garanti.

• Prospekt/tegninger/prosjektbeskrivelse
• Erklæring om V/A-nett
(når det foreligger fra kommunen)

Kjøpesum kr.		
+ 2,5 % dokumentavgift av tomteverdi, seksjoneringsgebyr til megler tinglysningsgebyr skjøte og evt. tinglysningsgebyr for pantobligasjon (samlet kr. 29.454,-).
Kjøpesum (beløp med bokstaver) kr.			

• Tegning av prosjektert V/A-nett
(når det foreligger fra kommunen)
• Avtalt betingelser/forbehold ved bindende avtale med
selger Såner Invest AS (tegningsskjema og prospekt)
Kjøperen har fått seg forelagt følgende:
• Prospekt med reguleringsplan- og reguleringsbestemmelser
• Grunnboksutskrift

PKT. 16 SPESIELLE VILKÅR/FORBEHOLD
Årlig skal det betales kr. 1.200,- (indeksregulering) til grøntområdene på Sole IV. Dette gjelder alle husstander på
Sole B10/B11. Dette dekkes gjennom felleskostnader.

PKT. 17 OM KONTRAKTEN
Denne kontrakt er utferdiget i 4 - fire - likelydende
eksemplar hvorav partene og megleren får hvert sitt
eksemplar.
Vestby, 		

Vestby,

Som selger:			

Som kjøper:

			

			

Tomt/hus nr.

			

					

+ omk.

KJØPET VIL BLI FINANSIERT PÅ FØLGENDE MÅTE:
Lån (bank, kont.pers., tlf.)						

kr.

Egenkapital ved salg av egen bolig (adresse:)		

”

Evt. annen finansiering (oppgi hvilken) :					
”
									
							
Totalt: kr
Kjøper er inneforstått med at finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 5 virkedager etter
at avtale om kjøp er inngått. Det gjøres oppmerksom på at delinnbetaling, 10% av kjøpesummen betales ved kontraktinngåelse, resterende del av kjøpesummen og omkostninger betales ved overtagelse. Dette beløpet skal innbetales til klientkonto 1080.07.41888 hos EiendomsMegler1 Østfold & Akershus AS. Resterende beløp innbetales ved overtagelse av leiligheten. Renter på innbetalt kjøpesum tilfaller selger etter fremlagte garantier iflg. bustadsoppføringsloven. Avgitt kjøpserklæring
kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert i.h.t Lov om
avtaler av 31. mai 1918. Selger gjør oppmerksom på at de fremlagte tegninger for prosjektet ikke er endelige, og at det vil
kunne komme tilpasninger eller endringer til disse. Endringer som ikke vesentlig endrer prosjektets karakter, gir ikke kjøper rett
til å reforhandle eller gå ifra avtalen. Selger tar for øvrig forbehold om at tilstrekkelig antall leiligheter blir forhåndssolgt, og at
endelig offentlig godkjenninger blir gitt. Leilighetene er alle nye og blir organisert i et sameie som selveierleiligheter. Tomten er
eiet. Ligningsverdien for leiligheten blir fastsatt av ligningsmyndighetene etter ferdigstillelse.
Eventuelle betingelser/forbehold:
Kjøper 1									

Sted:

Fødsels- og personnr. (11 siffer)								

Dato:

Kjøper 2			
Fødsels- og personnr. (11 siffer)							

For Såner Invest AS
v/Erik Nickelsen ihht. fullmakt

Adresse									
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Sign:

E-post								
Tlf. privat / mobil / arb.									

Sign:

FOR EIENDOMSMEGLER:
Akseptert

Avslått

v/selger:						

pr. tlf., dato:			

Finansiering sjekket den			
Kommentar:				Sign:

kl.

