BEKKESTIEN 8

Velkommen til Bekkestien 8
Prosjektet består av 3 stk. eneboliger i kjede som
skal føres opp i Bekkestien på Jessheim.
KORT OM EIENDOMMEN

Boligene er perfekt for deg som ønsker å flytte
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rett inn i en ny bolig med gjennomgående god
standard og barnevennlig beliggenhet. Området
ligger meget sentralt i Jessheim sentrum og har
gangavstand til alt av offentlig kommunikasjon
og servicetilbud.

Bekkestien 8, 2068 Jessheim

Totalpris inkl. omkostninger

Fra kr 7 449 972

til kr 7 649 972

Pris

Fra kr 7 390 000

til kr 7 590 000

Omkostninger

Kr 59.972,-

Bra/P-rom

ca. 162/162m²

Ant. sov.
Tomteareal
Boligtype

NØKKELINFORMASJON

Adresse

4
ca. 1026 m² for hele eiendommen
Enebolig i kjede

Selger er ansvarlig for å energimerke boligen senest i forbindelse med
utstedelse av ferdigattest.
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Aleksander Nilsen
Eiendomsmegler/Regionleder Akershus
Telefon 977 07 844
an@eiendomsmegler1.no

Som megler møter jeg hele tiden mennesker på jakt etter drømmeboligen. Fordi
boligkjøp er en av de viktigste investeringene du gjør i livet ditt, har jeg full
forståelse for at det kan være en krevende prosess. Det er mye informasjon man
skal sette seg inn i, og mange spørsmål som dukker opp underveis.

Jeg anbefaler deg å lese nøye gjennom salgsoppgaven, og noter gjerne ned
spørsmål eller ting du lurer på. Uansett hvilke spørsmål du har, er det bare å ta
kontakt med meg.

MEGLER

Hovedmålet med denne salgsoppgaven er å gi deg nettopp all informasjonen du
trenger, slik at du har det beste grunnlaget for å bestemme deg for om du ønsker å
legge inn et kjøpetilbud.

Lykke til!
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Andre
opplysninger
SELGER

WTB Bygg AS
Orgnr. 914 999 596

OVERTAKELSE

UTOMHUSAREALER

Overtakelse av felles- og utearealer skal gjennomføres av
selger og kjøper/sameiets styre, og overtakelse av boligen
kan skje uavhengig av dette.
Overtakelse kan ikke nektes av kjøper selv om
utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av
utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelsen skal
manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtakelsesprotokollen. Kjøper kan utøve tilbakehold av
nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for
manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med
manglene. Alternativt kan selger stille garanti for
ferdigstillelsen.

Antatt ferdigstillelse høsten 2019.

ANDRE OPPLYSNINGER

Nærmere overtagelse avtales ved kontraktsinngåelse.
Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er avtalt til 7
måneder etter at forbeholdene er bortfalt eller trukket.
Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle
forbeholdene selv om forutsetningene/forbeholdene ikke er
oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper
skriftlig melding om når (dato) forbeholdene i henhold til
dette er bortfalt/frafalt. Selger kan kreve overtakelse inntil
2 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til
overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum
to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det
eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra
det nye overtakelsestidspunktet.
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er
nevnt i bustadoppføringslova §11 er oppfylt.
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og
overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på
eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de
øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og
utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen
mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår
arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på
fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av
hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på
overtakelsesdagen.
Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt
det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen
skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er
overført.
Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse
tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
foreligger.

Ovennevnte oppfordring om tilbakehold gjelder også for de
forhold som eventuelt gjenstår for å få ferdigattest.
Det gjøres oppmerksom på at det i utvendig perspektiv og
3D modell kan være inntegnet elementer som ikke
medfølger leveransen. Se vedlagt leveransebeskrivelse.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller
ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før
midlertidig brukstillatelse foreligger.
Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo
boligen/ta boligen i bruk. Å bebo uten brukstillatelse kan
medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra
kommunen. Ved å velge å overta, stopper eventuelle krav
om dagbøter.

OPPVARMING

Gulvvarme i bad, vaskerom og i entre/hall.
Huset leveres med vedfyring (peis).

ADGANG TIL UTLEIE

Boligen kan leies ut.

VELFORENING

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller
offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for
etablering av velforening eller lignende som kjøper blir
pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt
fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle
forening/sameie.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg
og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter.

Boligen skal overleveres i ryddet og byggerengjort stand.
Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god
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margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå
forsinkelser i byggeprosessen.

Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som
etableres for det samlede boligfelt.

Det er i dag en privat avtale om snømåking av adkomstvei
fra Bekkestien.
Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i
kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved
overskjøting av boligen.

HEFTELSER

Det vil bli tinglyst en veirett for naboeiendommen før
overskjøting av boligene.
Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst skjøte
uten andre heftelser enn de som det er avtalt at følger med
handelen. Gjennomføring av handelen er betinget av det
ikke er tinglyst heftelser som ikke lar seg innfri/slette.
Kopi av grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til
megler.

perspektiv inneholder tilvalg og leveranse utover standard
leveranse. Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere
informasjon.

AVBESTILLING

Kjøpers adgang til å avbestille følger av
bustadoppføringslova kap. VI.

AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni
1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny
bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova
bruker betegnelsen entreprenør og forbrukeren, mens her
brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme
betegnelsene.
Bustadoppføringslova § 3 sikrer kjøper rettigheter som ikke
kan innskrenkes i kjøpekontrakten.

RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker
elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN
OFFENTLIGE GODKJENNELSE

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra

Prosjektet har mottatt tillatelse med dispensasjon fra
Ullensaker kommune datert  04.12.2018.

selger. Selger vil ved en eventuell godkjennelse betinge seg
et gebyr på kr. 50.000,-.

Tillatelsen kan ses ved henvendelse til megler.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

SELGERS FORBEHOLD

Følgende forbehold gjelder for gjennomføring av
kontrakten:
- Det tas forbehold om at værforhold muligjør leveranse fra
ekstern leverandør innen 15.04.2019.
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til
kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova.
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som
skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold,
brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge
fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt om å
tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende

ANDRE OPPLYSNINGER

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det
være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper
aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/
erklæringer som måtte bli påkrevd, deriblant erklæring
som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift
og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Kjøper skal ikke betale inn noen del av kjøpesummen før §
12 garanti er stilt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på nye
eier.

Selger forbeholder seg retten til å justere prisen på usolgte
enheter, eller eventuelt leie disse ut.

ANNEN INFO

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve
bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å
forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne det.
For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til
anvendelse.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der
kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er
ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen normalt bli
gjennomført etter avhendingslovens bestemmelser, lov av
3. juli 1992 nr. 93.

bolig.
Det gjøres oppmerksom på at en endring/forskyvning av
adkomstveien fra Bekkestien i forbindelse med etablering
av vann og avløp samt annen infrastruktur kan bli
gjennomført.
Det gjøres oppmerksom på at bilder, 3D animasjoner og

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre
kjøpesum i egen markedsføring.

GARANTIER

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil
selger stille de nødvendige garantier i samsvar med
Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.
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Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta
utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker
elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

OPPDRAGSANSVARLIG

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med
salgsoppgave, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og
annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold
som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper
på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper
oppfordres til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp av
bolig inngås.

Jonas Mjåvatn
Prosjektmegler
E-post: jm@eiendomsmegler1.no

VEDLEGG

SALGSANSVARLIG

Aleksander Nilsen
Eiendomsmegler/Regionsleder Romerike
Mob: 977 07 844
E-post: an@eiendomsmegler1.no

Situasjonskart datert 04.07.2018.
Leveransebeskrivelse datert 08.01.2019.

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE

ANDRE OPPLYSNINGER

Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen etter siste annonserte
visning gjelder ikke for profesjonelle.
I de tilfellene prisen er fast vil normalt megler ha fullmakt
fra selger til å akseptere tilbud som tilsvarer oppgitt pris
uten noen forbehold. Det vil si at kjøpsbekreftelse som
leveres megler anses mottatt av selger, og kan ikke trekkes
tilbake. Dette avviker fra vanlige budregler.
Kjøpsbekreftelse kan ikke inngis på GiBud funksjonen.
Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en
dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler
om dette.

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr
SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din
megler setter deg gjerne i forbindelse med en god
forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer
salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal
gjenspeile eiendommens normale verdi på
vurderingstidspunktet.

INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN

Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det
offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon
er godkjent av selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i
salgsoppgaven.
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PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET

ADRESSE

Bekkestien 8, 2068 Jessheim

REGISTERBETEGNELSE

Eiendommen kan bli fradelt hovedbruket, og hver bolig vil bli tildelt eget
målebrev og adresse i de tilfellene der dette er aktuelt.

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Boligene ligger flott til på et svært attraktivt og barnevennlig boligområde.
Boligen har sentral beliggenhet i nærheten av Jessheim sentrum og med kort
vei til alle fasiliteter. Området består av eneboliger, rekkehus og leiligheter.
Sentral og populær beliggenhet med gangavstand til barneskole og barnehager
samt svært kort avstand til Jessheim sentrum med alle fasiliteter og offentlig
kommunikasjon. Det er gangavstand til togstasjonen. Rekreasjonsområder/
turterreng både sommer og vinter i nærheten.

AREAL

Bruksareal:  ca. 162 kvm
P-rom:  ca. 162 kvm
Sportsbod: 8 kvm.
Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter
tegninger datert 19.12.2018.
Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres
etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene. Arealene er å
betrakte som omtrentlige ca. areal hvor avvik kan forekomme på
sluttproduktet.
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INNHOLD

U.etg:
Soverom, kjellerstue, vaskerom/bod og bad.
1.etg:
Entre, 3 soverom og bad.
2.etg:
Stue og kjøkken.
Takterrasser:
Uteplass på ca. 75kvm. over 2 plan.

STANDARD

Se leveransebeskrivelse fra utbygger.
Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på tegningene
medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår av salgsoppgaven.

INFORMASJON OM PROSJEKTET

ANTALL SOVEROM

4
Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under
«innhold» feltet.

ETASJE

3

EIERFORM

Eiet

BOLIGTYPE

Enebolig i kjede.
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Se vedlagt leveransebeskrivelse.

TOMT

Tomteareal for hele eiendommen er ca.  1026 kvm. eiet tomt.
Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte ikke er oppmålt
enda.

PARKERING/GARASJE

INFORMASJON OM PROSJEKTET

BYGGEMÅTE

En carport, samt en utvendig parkering medfølger.

SAMEIEBRØK FELLESAREALER

Antatt sameiebrøk: 1/3

BYGGEÅR

Forventet ferdigstillelse høst 2019.

PRIS

Bekkestien 8A - Pris kr. 7 590 000,-. Pris inkl. omk. kr. 7 649 972,-.
Bekkestien 8B - Pris kr. 7 390 000,-. Pris inkl. omk. kr. 7 449 972,-.
Bekkestien 8C - Pris kr. 7 590 000,-. Pris inkl. omk. kr. 7 649 972,-.

OMKOSTNINGER

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen
betale følgende omkostninger:
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- Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi (kr. 2 350 000) kr.
58.750
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525
- Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr 525
- Attestgebyr kr 172
Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer.

BETALINGSBETINGELSER

INFORMASJON OM PROSJEKTET

10% av kjøpesummen innbetales 14 dager etter signert kjøpekontrakt.
Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr.
overtakelsesdato.
Ved delinnbetaling av kjøpesummen kan beløpet fortløpende utbetales til
utbygger/selger dersom han har stilt §47 garanti etter Bustadoppføringsloven.
Dette gjelder inntil 90% av kjøpesummen. De siste 10% kan først bli utbetalt
etter at overtakelsen er gjennomført.
Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976
nr. 100.

TILVALG

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse , eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og
tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen
krever.
Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider
såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan
selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag.
Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved
overtakelsen.
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset mulighet for tilvalg. Boligene er
ved salgsstart satt i produksjon. Ta kontakt med megler for oppdatert status.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN HANDEL

I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta
kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av
reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg
selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom
kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med
gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.
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Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige
transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon
som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som
ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også
være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at
meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert
eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen.

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI

Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/overtakelse.

FELLESKOSTNADER

VEI, VANN OG AVLØP

Offentlig.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Det klargjøres for TV og internett. Avtale med leverandør og tilkobling er hver
kjøper sitt ansvar.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen er ikke regulert, men avsatt i kommuneplanen til
boligbebyggelse. Kommuneplan er vedtatt 07.09.2015.

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets felleskostnader.
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LEVERINGSBESKRIVELSE
BEKKESTIEN 8, JESSHEIM - Eneboliger i kjede

GENERELT
Boligene leveres av ABChus. Se www.abchus.no for mer informasjon.

VEDLEGG: LEVERANSEBESKRIVELSE BEKKESTIEN 8 140119

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og
funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen, annonser, nettsider, plantegninger,
opplysninger som kan være gitt muntlig osv. Denne leveringsbeskrivelsen gjelder som eneste
beskrivelse og er vedlegg til kontrakt ved kjøp bolig.
Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så
som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel
fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, fargesetting, beplantning, støttemurer,
utearealer etc.
Videre kan vindusplasseringer, plassering av utstyr i våtrom og kanaler for rørgjennomføringer i den
enkelte bolig avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. prosjektering og den
arkitektoniske utformingen av boligene.
Eventuelle endringer skal ikke forringe det leverte produkts kvalitet. Kjøper er også forpliktet til å
godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen
offentlig myndighet.
Endelig kjøkkentegning vil bli uttegnet av leverandør, og i denne prosessen kan det bli en
omfordeling av de enkelte kjøkkenkomponentene.
KONSTRUKSJON/BYGNING
Husene bygges på mur av betong. Kjelleretasjer leveres med radon duk under grunnmur. Vardal s-80
Styropor i kjeller gulv, 80 100mm betong i gulv. Vegger i kjeller er Vardal vegg system, isopor fylt
med betong.
Det er lagt et bjelkelag og etasjeskille over underetasje og hovedetasje. På bjelkelaget leveres
fuktbestandige sponplater (22mm). I våtrom leveres nedsenket bjelkelag. Bjelkelaget kompletteres
med 150mm isolasjon. I himling leveres gipsplater (13mm) på nedforet lekter (48x48mm).
Utvendig utforming består av utvendig vegg med kledning, utlekting for lufting av kledning,
vindtettplate og vindsperre duk, bindingsverk 36 x 198mm og 200mm mineralull. Komplettering på
innsiden av utvendig vegg består av plastfolie som fungerer som innvendig diffusjonssperre, 5+0 mm
utlekting med mineralull og gipsplate. Kledningstype utvendig er liggende dobbelfals.
Yttertakkonstruksjon for takvinkel fra 0 til 6 grader: Terrassebord, impregnerte avstandslekter med
kileoppbygging, foljetekking, isolasjon med fall til sluk, plastfolje som innvendig diffusjonssperre,
rupanel og bjelkelag.
All utvendig kledning leveres maskinbeiset med 1 strøk hvit grunning (hoved kledning) og valgt farge
levert fra fabrikk.
Siste malingsstrøk på plassen er ikke en del av leveransen og boligen er ikke å anse som ferdig
malt. Siste strøk maling må påføres av kjøper innen påfølgende sommer.
1
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Materialene er behandlet på 3 sider, Etterbehandling av baksiden på forkantbord, vindskibord, og
synlige kuttflater er ikke en del av leveransen. Impregnerte materialer leveres umalt, eks. rekkverk og
søyler, det samme gjelder synlige konstruksjonsmaterialer.
Takrenne leveres i farge sort. Nedløp, bordtaksbeslag og israftbeslag leveres i samme farge.
Veranda: Ved bod under veranda skal det benyttes tekket veranda. Veranda leveres i henhold til
tegning, og utføres i impregnert materiale med terrassebord av 28x120 mm. Leveres med
glassrekkverk.
Dryppskjerming fungerer kun som regnavstøtende og er ikke å anse som en tett løsning. Kan
kondensere ved vintertid.
Vinduer/terrassedør leveres med 3-lags energiglass m/aluminium. Farge på aluminiumsbekledning er
«graphite black». Vannbrettbeslag leveres i samme farge.
VEDLEGG: LEVERANSEBESKRIVELSE BEKKESTIEN 8 140119

INNVENDIG STANDARD
OVERFLATER SOVEROM, OPPHOLD, ENTRÈ, GANG, KJØKKEN.
Gulv: eikeparkett, eik Concerto, 3 stav.
Vegger og takoverflate: Gips, sparklet og malt.
Sparkling og maling leveres i henhold til NS3420-T normal estetiskklasse K3. Bod, garasje, sportsbod
ol leveres i estetisk klasse K2. Farger kan variere. Standard innervegger er isolert med 70mm
isolasjon.
BAD/WC/ENTRE/BOD/TEKNISK.
Det leveres membran i våtrom underetasje/hovedetasje.
Der det skal være flis på vegg monteres 1-lag rupanel og 1-lag 10 mm membranplate. I flisleveranse
inngår sokkelflis i vaskerom og teknisk rom. Nedsenk i dusj sone med hjørnelist og mosaikk. Listefri
overgang mellom tak og vegg.
Bad 1 leveres med flis Elegance Marte grå 30x60 vegg/gulv. Bad 2 leveres med flis Elegance Marte
Beige 30x60 på gulv og Atlas Antrasitt 30x60 på vegg.
Vaskerom/tekn. bod leveres med flis Elegance Marte grå 30x30.
Entre leveres med flis Atlas Antrasitt 30x60
Dusj soner på bad leveres fliser Elegance Marte Grey 5x5
Innvendige dragere leveres skjult der dette er angitt på tegningen, ellers leveres synlig drager i
laminert gran som kles inn med gipsplater. Trapp er av type Salvi. Håndløper og trinn er hvite.
GULVLISTER/INNVENDIGE DØRER
Listverk og foring leveres. Listverket leveres av type slett. Listverk er behandlet. Listverk behandlet
fra fabrikk vil ha synlige spikerhoder. Fuging ved listverkets overgang til vegg, tak og gulv inngår ikke.
Innvendige dører leveres ferdig overflatebehandlet med flat terskel. Dørene leveres med låskasse og
vrider. Alle dørterskler leveres i eik farge. Innvendige dører er type Line 1-speil.

2
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KJØKKEN
Det leveres kjøkkeninnredning av HTH Type hvit glatt, med LED-spot under overskap. Benkeplate,
laminat med struktur, mørk. Grep i tradisjonell krom. Blandebatteri.
Det presiseres at plantegningene i prospektet og vedlagt kontrakt kan avvike fra faktisk leveranse.
Plassering av utstyr og enkeltelementer i kjøkken kan bli endret, men omfanget av kjøkkeninnredning
vil være i tråd med plantegningen. Videre kan luftekanaler enkelte steder komme inn i overskap. Det
leveres oppvaskbenk samt underlimt vask. Kjøkken leveres med hvitevarer, dvs. kombiskap med
kjøl/fryseskap, komfyr med induksjon platetopp, innbygget ovn og oppvaskmaskin.

VEDLEGG: LEVERANSEBESKRIVELSE BEKKESTIEN 8 140119

GARDEROBE
Garderobeskap vist på tegninger er ikke medtatt i leveranse, men viser bare muligheter for plassering
av flere skap/skyvedørsgarderober.
BAD
Dusjarmatur leveres montert på vegg. Dusjnisje med dusjvegger. Det leveres servant med underskap
samt speil over servant. Innredning leveres i hvit høyglans.
Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Toaletter leveres veggmontert med «dempe» sete.
HOVEDINNGANGSDØR TIL BOLIG
Ytterdør leveres med dørblad på 78 mm tykkelse med ferdig overflatebehandlet karm og
forsikringsgodkjent (FG) lås og håndtak. Døren leveres tosidig sort inkl. karm.
VENTILASJON, SANITÆR OG SENTRALSTØVSUGER
Det leveres balansert ventilasjon. Ventilasjonsanlegget er dimensjonert etter husets størrelse og
utforming.
Det leveres opplegg for vaskemaskin på vaskerom, varmtvannsbereder, ett greps blandebatteri til
servanter.
Det leveres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk.
Det leveres sentralstøvsuger. Vaskemaskin og tørketrommel leveres ikke.
OPPVARMING
Det leveres gulvvarme i bad, vask og entre/hall (varmekabler). Huset leveres med peis fra Nordpeis,
type Duo 5. Pipe leveres i stål, pipebeslag og piperør i farge sort.
ELEKTRISK
Leveres i henhold til forskrift. Sikringsskap med automatsikringer i hver bolig. Elektriske anlegg ligger
generelt skjult i konstruksjonene. Unntatt er fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken,
samt eventuelt føringer i lyd/brannvegger. Det leveres komfyrvakt på kjøkken.
Det leveres følgende downlight pakke:



stue
kjøkken

6 stykk m/dimmer + lyspunkt i tak
6 stykk m/dimmer + lyspunkt i tak
3
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bad 1
bad 2

4 stykk m/dimmer
4 stykk m/dimmer



entre/gang

6 stykk m/dimmer

Øvrige rom leveres med lyspunkt i tak.
Utvendig leveres 2 stikkontakter og 2 utelamper. På takterrasse leveres 2 stikkontakter, 6 innebygde
lamper i vegg. Det er klargjort med rør for strøm til et boblekar.
TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av
kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig.

Det leveres carport for 1 bil. I tillegg er det avsatt biloppstillingsplass for 1 bil foran/siden av hver
carport. Det leveres sportsbod i forlengelsen av carport. Det leveres ikke trapp/adkomst fra
sportsbod til hage/terreng.
TOMT/TOMTEAREAL
Tomten leveres med ferdigplen. Internvei og gårdsplass leveres asfaltert.
AVFALLSHÅNDTERING
Det vil bli etablert avfallsplass i henhold til kommunens retningslinjer med avfallsstasjoner ute på
terreng.
FORBEHOLD
Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendig for gjennomføringen av prosjektet uten at den generelle standarden
forringes. Eksempelvis kan dette være som følge av offentlige pålegg, eller nødvendige tilpasninger i
prosjektet.
Selger tar forbehold om mindre justering av oppgitt areal. Selger tar videre forbehold om
endringer av utomhusanlegg og fellesareal.

VEDLEGG: LEVERANSEBESKRIVELSE BEKKESTIEN 8 140119

PARKERING OG UTVENDIG SPORTSBOD

Kjøper skal så langt det er mulig orienteres skriftlig om endringer av betydning som
foretas. Ingen av de endringer selger har rett til å gjennomføre etter ovenstående
bestemmelser gir kjøper krav på erstatning og/eller prisavslag. Selger skal levere
arbeidet med normal håndverksmessig stand jf. Bustadoppføringslova § 7, og i samsvar
med beskrivelser og eventuelle endringer og tilvalg.
Selger tar forbehold om ferdigstillelse av utomhusplan ved innflytting pga forhold som
vinter/frost som hindrer ferdigstillelse av utearealer.

Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.
08.01.2019
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING

Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og

i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i

eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig

eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er

utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den

mottatt.

Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom

Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges

en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i

Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet

stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i
anonymisert form.
Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som

ugrunnet opphold etter at handel er kommet i

forbruker myndighetene og organisasjonene anbefaler

stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin

benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis

anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene
tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast

all relevant informasjon om eiendommen, herunder

eiendom.

eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

innholdet i budet til selger (slik at selger har fått
GJENNOMFØRING AV BUDGIVING

På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på

er da bindende for budgiver frem til akseptfristens

eiendommen, herunder om relevante forbehold.

utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler

eller budgiver får melding om at eiendommen er

disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet

solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere

gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller

eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe

avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver

flere enn en eiendom).

skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,

budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt

og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste

for budgivere som benytter e signatur, eksempelvis

bud.

BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver

elektroniske meldinger som e post og SMS når

innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende

informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

avtale.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper

gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,

(såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud

finansierings plan, akseptfrist, overtakelsesdato

som medfører at det foreligger en avtale om salg av

og eventuelle forbehold som for eksempel usikker

eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av

finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil

kjøper.

ikke et bud med forbehold bli akseptert før for beholdet
er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver
er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med
siste annonserte visning. Etter denne fristen bør
budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler
har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter
om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som
diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom
bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til
at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig
måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
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kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Bekkestien 8, 2050 Jessheim
Oppdragsnr: 27518144 / Aleksander Nilsen

*27518144_AK2.101*
Kjøpesum iht. prisliste kr

Skriver kr.:

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg.)

Eventuelle forbehold:

FINANSIERINGSPLAN

Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.

Bekreftet av

Jeg/vi ønsker inansieringstilbud fra Sparebank 1:

nei

ja

nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår
av salgsoppgaven. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og inansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med
nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger.
Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn:

Navn:

Personnr.:
Tlf.:

KJØPSBEKREFTELSE

Jeg/vi ønsker en verdivudering fra EiendomsMegler 1:

ja

Dato/kl.

Personnr.:
Mobil:

Tlf.:

Mobil:

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted/Dato:

Sted/Dato:

Underskrift:

Underskrift:

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

EiendomsMegler 1 Oslo AS, Storgata 1 , 2050 Jessheim, T 63 93 49 30, E jessheim@eiendomsmegler1.no
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