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Flott halvpart tomannsbolig med høy
standard - Ferdigstilt i 2016 - Integrert garasje

- Fire soverom og to stuer

KLØFTA
Gamle-Kløfta 10A

Byggeår

2016

Eieform

Selveiet

Antall toalett/bad

3

Primærrom/kvm

146 

Antall soverom

4

Arealer

Bruttoareal: 202 m²

BRA: 154 m²

P.rom: 146 m²

728,5 m² Eiet tomt

Pris

Meglers prisvurdering: kr 5.190.000,-

+ ca. 2,7% omk.

   Kontaktperson

Kine Johansen Ruud

Eiendomsmegler / Fagansvarlig

Krogsveen Jessheim

Tlf.: 63 94 07 02, mobil: 988 29 188

Kine.J.Ruud@krogsveen.no

Essens

3

Gamle-Kløfta 10A



Velkommen til Gamle-Kløfta 10A!
En flott tomannsbolig over tre
plan med god standard.
Fin og barnevennelig beliggenhet
i et rolig og etablert boligområde
som har en trygg og god skolevei
for de minste.
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Nøkkelinformasjon

EIENDOM
Gamle-Kløfta 10B, 2040 Kløfta
Gnr. 21, bnr. 6  i Ullensaker kommune.

Tomannsboligen vil bli seksjonert før
overtakelse.

EIER
Wtb Bygg AS

EIEFORM
Selveiet

OVERTAGELSE
Etter nærmere avtale.

OMRÅDEBESKRIVELSE
Eiendommen har en meget sentral
beliggenhet i et veletablert og
attraktivt boligområde på Hilton,
Kløfta. For øvrig kort veg til Kløfta
sentrum med diverse forretninger,
togstasjon og bussholdeplass. Gode
tog- og bussforbindelser til blant annet
Oslo, Lillestrøm og Jessheim. Kun ca 30
km til Oslo og ca 10 km til Jessheim. På
tross av sentral beliggenhet ligger
eiendommen i umiddelbar nærhet til
fine rekrasjonsmuligheter i
Hiltonskogen- med fine turområder
sommer som vinter.

Kollektiv transport
Langs hovedveien ligger det to
bussholdeplasser med kort
gangavstand til boligen.
Ellers kort vei til Kløfta stasjon som har
stopp av to tog i retning Oslo/Drammen
og Dal/Jessheim hver time

(halvtimesfrekvens) på hverdager, noe
som gir gode togforbindelser til Oslo,
Gardermoen, Eidsvoll, Drammen,
Kongsberg, Dal. Det er også gode
bussforbindelser fra stasjonen.

Rekreasjonsmuligheter
Hiltonskogen er et populært sted å gå
tur. På vinteren er det også kjørt opp
skiløyper i skogen og på jordene. Om
sommeren er det også flotte
turmuligheter. Gangavstand fra
boligen. Kort kjøretur til Romeriksåsen
som ligger langs hele vestsiden av
Nannestad kommunen. Her finnes et
rolig skoglandskap med bølgende åser
og med innslag av innsjøer. Stier og
veier gir fine turmuligheter
sommerstid, og vinterstid gir stabile
snøforhold og et godt utviklet
løypenett gode muligheter for skiturer.
I Nordåsen er flere merkede stier,
mange fiskevann og elver. Her finner du
Honsjøhytta og Marifjellhytta som
begge er åpne året rundt.
For de som er glad i golf ligger
Miklagard Golf rett over bruen til
motorveien ved avkjøring Kløfta. Den
åpnet 8. juni 2002. Klubben har en 18-
hulls internasjonal mesterskapsbane
tegnet av Robert Trent Jones jr., samt
en sekshulls treningsbane. Miklagard
kan by på ett av norges beste
treningsområder, og golfakademi.
Hullene er oppkalt etter sagakonger og
norrøne guder.

Bakkedalsprosjektet

Bakkedalsprosjektet skal gi
innbyggerne og tilreisende glede av ett
nytt idrettsanlegg. Det skal være et
anlegg som gir rom for idrettsglede, lek
og konkurranser. I prosjektet er det
planlagt at anlegget skal inneholde
fotballbaner, tribune, tennisbaner,
lekeplass og areal for egenorganiserte
aktiviteter.
Prosjektet omfatter også tilbygg av en
ny hall med tilsvarende aktivitetsflate
som eksisterende hall. I tillegg skal
dagens barnehage ombygges og utvides
for klubbhus og garderobe. Det legges
opp til ulike aktivitetsområder som skal
bindes sammen av gangveier og stier.
Prosjektet skal stå klart i 2017.

Butikker og servicetilbud
Kiwi er nærmeste matbutikk. Ellers
kort avstand til Romerikssenteret med
forskjellige butikker, cafeer, kiosker
mm.

Avstander med bil
Jessheim ca. 11 min.
Gardermoen ca. 15 min.
Lillestrøm ca. 17 min.
Strømmen ca. 20 min.
Oslo ca. 28 min.

BARNEHAGER OG SKOLER
Bakkedalen FUS barnehage er den
nærmeste barnehagen. Dette er en
privat barnehage som ligger sentralt til
på Kløfta og er nærmeste nabo til
Bakke skole med flotte turmuligheter
og kort vei til offentlig kommunikasjon
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som tog og buss. Barnehagen har tre
avdelinger med plass til 60 barn i
alderen 0-6 år.
Bakke skole er nærmeste barneskole og
har også gangavstand fra boligen.
Skolen ble i 2012 renovert og bygd ut.
Helsestasjon for Kløfta har lokaler i her
og Ullensaker kulturskole tilbyr ulike
kulturaktiviteter i egne lokaler på
skolen for barn på Kløfta. Skolens
visjon: Vi skaper begeistring for læring
og gjør hverandre gode. Det er planlagt
nytt idrettsanlegg ved Bakke skole som
omtales som Bakkdalsprosjektet (Se
områdebeskrivelse).
Vesong ungdomsskole har også
gangavstand fra boligen. Skolen ble
opprinnelig bygd i 1970. Den ble
totalrenovert og stod ferdig til
skolestart i 2007, og har ca. 350 elever.
Jessheim videregående er nærmeste
videregående skole.

VEIBESKRIVELSE
Fra Oslo: Kjør E6 mot Trondheim. Ta av
E6 ved Kløfta og kjør over motorveien
mot Kløfta sentrum. Kjør gjennom
togundergangen og ta til venstre i
rundkjøringen, følg Trondheimsveien.
Etter ca 1,5 km får du avkjøring mot
Gamlevegen. Ta inn andre til høyre på
Gamle-Kløfta. Boligen ligger på høyre
hånd og det vil bli godt skiltet med
Krogsveen skilt til fellesvisningene.
Velkommen til visning!

AREALER OG
INNHOLDSBESKRIVELSE
Totalt bruttoareal: 202,2 kvm
Totalt bruksareal: 154,8 kvm
Totalt primærrom: 146,7 kvm

Bruksareal:
Halvpart tomannsbolig 154,8 kvm

Primærrom:
Halvpart tomannsbolig:
U. etasje 31,2 kvm
1. etasje 37,2 kvm
2. etasje 78,3 kvm

Sekundærrom:
Garasje:

1. etasje 17.2 kvm:

Vedlagte plantegninger er ikke
målbare.

TOMTEN
Eiet tomt på 728,5 kvm fordelt på
begge seksjonene.
Bruksrett til naturlig tomteareal for
hver bolig sikres ved vedtekter til
seksjonering av tomannsboligen.

PARKERING
Parkering i egen carport. Eller gode
parkeringsmuligheter på felles
parkering på tomten.

VEI, VANN OG AVLØP
Eiendommen har adkomst via privat vei
med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt
ledningsnett via private stikkledninger.
Eier er selv ansvarlig for private
stikkledninger til boligen.

BYGGEÅR
2016

BEBYGGELSEN
Flott tomannsbolig ferdigstilt 4.kvartal
2016:

-To etasjers tomannsbolig pluss kjeller i
treverk med kjeller i leca.
- Tegnet av Jessheim Arkiteturer
- Bygningen er bygget etter TEK10.

Dette er i utgangspunktet en gammel
enebolig fra 1979 som er
totalrehabilitert og bygget etter ny
standard (TEK 10).
Dreneringsledninger, vannledninger,
strøm utvendig etc er også etter dagens
krav og standard.

FERDIGATTEST
Ved overtagelse skal det foreligge
ferdigattest. Ferdigattest vil i disse
tilfeller bli rekvirert av utbygger.

EVENTUELL ADGANG TIL UTLEIE
Eiendommen har ikke separat
utleieenhet. Det vil normalt være
anledning til utleie av hele eiendommen
eller enkeltrom, såfremt utleiearealet
er bygningsmessig godkjent for varig
opphold og har forsvarlige radonnivåer.

STANDARD
Ny og meget flott familiebolig, med
gjennomgående høy standard. Svært
innholdsrik med blant annet tre/fire
soverom, to stuer, to bad samt er
vaskerom. Boligen er innredet med
klassisk og tidsriktig lyslakket Opus
eikeparkett og malte flater på vegg og
tak. Samtlige bad/vaskerom er flislagt
med varme i gulv.

Boligens 1. etg inneholder lys og
romslig entrè, som har muligheter for
smarte garderobeløsninger. Fra gangen
finner man to soverom samt et bad i
denne etasjen.

2.etasje inneholder et flott kjøkken fra
Aubo. Kjøkkenet har godt med skap- og
benkeplass og er det naturlige
samlingspunktet for familien da det er
godt med plass til spisestue. I denne
etasjen finner man også en romslig stue
som har store vindusflater, noe som gir
godt med naturlig lys til boligen. Videre
har man også et soverom samt  et
flislagt bad med varme i gulv.

I boligens underetasje har man en
romslig kjellerstue som er det perfekte
"ungdomsrommet". I underetasjen har
man i tillegg et gjesterom/kontor samt
et vaskerom.

Balansert ventilasjon med
varmegjenvinning med tilluft og
avtrekk i alle rom.
- Elektrolux kaffemaskin integrert på
kjøkken
- Innvendig malt trapp med eiketrinn.
- Store vestvendte, støpte terrasser.
Delvis overbygd.
- På øverste balkong har man glott
utsikt over nærområdet.
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OPPVARMING
Panelovner på soverom og stuer.
Varmekabler på våtrom. Dersom
beboelsesrom ikke har vegg- eller
fastmonterte varmekilder ved visning
følger dette heller ikke med.

ENERGIMERKE
.
e 
Selger er ansvarlig for at boligen har en
energiattest. Det foreligger imidlertid
ikke energiattest for denne boligen.

EIENDOMMENS UTGIFTER
Kommunale avgifter kr XXX,- for
inneværende år. I dette inngår gebyr
for vann, avløp, renovasjon og feiing/
tilsyn.

Selger har ikke bebodd eiendommen og
har således ikke kjennskap til øvrige
løpende utgifter for eiendommen.

LIKNINGSVERDI
Da boligen selges som nybygg er
likningsverdien ikke fastsatt på
nåværende tidspunkt.

Likningsverdi fastsettes med
utgangspunkt i en kvadratmeterpris
fastsatt av SSB. Denne
kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra
markedsverdi i området.  Boligens
markedspris har dermed ikke direkte
noe å si for likningsverdiens
fastsettelse.

Likningsverdien for boligeiendommer
for inntektsåret 2016 skal ikke
overstige 30 % av markedsverdien for
primærbolig (der man bor fast) eller
80 % av markedsverdien for
sekundærbolig (øvrig bruk av
eiendommen, f.eks. fritidsbolig,
pendlerbolig, utleieobjekt). For
nærmere opplysninger om
likningsverdi kontakt skatteetaten.

Det er varslet at likningsverdiene vil
øke frem til 2016 pga. økte boligpriser
som påvirker markedsverdiene.

TINGLYSTE HEFTELSER OG
RETTIGHETER
Eiendommen overdras fri for
pengeheftelser.

Det er tinglyst en servitutt på
eiendommen. Denne omhandler blant
annet infrastruktur til eiendommen før
den ble bebygd. Kommunen har dog
rett til å vedlikeholde eventuelle
ledninger som går over eiendommen.

Servituttene vil følge eiendommen.

REGULERING
Eiendommen er regulert til boligformål
i henhold til reguleringsplan for
"Gamle-Kløfta" m/best., stadfestet
05.08.1975.

Avsatt i kommuneplan til: Boligformål.
Avsatt i kommunedel plan for Kløfta til:
Boligbebyggelse - Nåværende, vedtatt
03.09.2012.

Utsnitt av plan med tilhørende
bestemmelser kan fås ved henvendelse
til megler.

DIVERSE
Selger har ikke bebodd eiendommen og
har derfor ikke kunnskap om
eiendommens tilstand.

OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesummen må kjøper
betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av
kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers
eventuelle panterettsdokumenter kr
724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og
evt. øvrige kostnader ved kjøp til
prisantydning: kr 5.320.999.

I tillegg kommer valgfri
boligkjøperforsikring hos HELP
Forsikring AS kr 9.200,-

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum inkludert omkostninger,
samt pantedokument tilknyttet
eventuelt lån, skal være disponibelt hos
megler 2 virkedager før overtagelsen.

BUDREGLER
Forbrukerinformasjon om budgivning
er vedlagt denne salgsoppgaven og er
også på vår hjemmeside www.
krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis
skriftlig. I tillegg må legitimasjon være
fremlagt sammen med signatur fra
budgiver. Ved inngivelse av bud via
Krogsveens bud-app eller med
elektronisk bud fra krogsveen.no
oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler
derfor å bruke en av disse to løsningene
ved inngivelse av det første budet. Er
dere flere som byr sammen anbefaler vi
Krogsveens bud-app. Eventuelle
forhøyelser eller endringer av budet
kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi
oppfordrer alltid til å kontakte megler
pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms
og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet
og videreformidlet skriftlig til alle
involverte parter, må alle bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist, jf.
eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere
budet før aksept kan formidles til
budgiver. Akseptfrist bør derfor være
på minimum 30 minutter og
budforhøyelser må derfor skje i god tid
før fristens utløp. Bud kan uansett ikke
settes med kortere frist enn kl.12.00
første virkedag etter siste annonserte
visning.  Etter at eiendommen er solgt
vil kjøper og selger få tilsendt
budjournal.  Øvrige budgivere kan få
utlevert kopi av budjournalen i
anonymisert form.

FINANSIERING
Megler kan formidle kontakt med
rådgiver i Danske Bank dersom dette er
ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at
Krogsveen mottar en provisjon av
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formidling av lånekunder til Danske
Bank. Provisjon tilfaller ikke megler
direkte.

HVITVASKINGSREGLENE
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra
til at megler kan gjennomføre
tilfredsstillende kundekontroll og må
derfor bl.a. fremlegge gyldig
legitimasjon.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven
gjør vi oppmerksom på at interessenter
kan bli registrert for videre oppfølging.

EIERSKIFTEFORSIKRING
Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i
forbindelse med salget.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Det gjøres oppmerksom på at kjøper
har anledning til å tegne
Boligkjøperforsikring. Dette er en
rettshjelpforsikring som gir trygghet og
profesjonell juridisk hjelp dersom det
oppdages uventede feil eller mangler
ved boligen de neste fem årene.
Forsikringen har ingen egenandel.
Boligkjøperforsikring tegnes senest på
kontraktsmøtet.
Boligkjøperforsikringen kan ikke
tegnes dersom boligen kjøpes for utleie
til andre enn kjøpers nærmeste familie.
Det gjøres oppmerksom på at
meglerforetaket mottar
kostnadsgodtgjørelse for formidling av
slik forsikring.
 
Ta kontakt med megler for ytterligere
informasjon.

AVHENDINGSLOVEN
Eiendommen er en nyoppført bolig som
ikke har vært brukt som bolig i mer enn
ett år og selges etter avhendingslovens
normalbestemmelser.

Interessenter må sette seg inn i
salgsoppgaven, selgers egenerklæring
og øvrige vedlagte dokumenter før bud
inngis.  I tillegg oppfordres
Interessenter til å undersøke

eiendommen nøye, gjerne med
fagmann.

Det forutsettes at hjemmel overføres
til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker
hjemmelsoverføring av eiendommen
må det tas forbehold om dette i budet.

MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag betales av selger og
er avtalt til:
Provisjon: 45.000 av salgssummen
Grunnhonorar: kr 15.000,-
Oppgjørshonorar: kr 3.950,-
SmartAnnonsepakke: kr 12.500,-
Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av
utlegg.

OPPDRAGSNUMMER
63-0212/16

SALGSOPPGAVEN
Sist oppdatert: 09.11.2016
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StuenRomslig stue som har store vindusflater noe som gir godt med naturliug lys. Denne etasjen er også litt i "høyden" for de andre boligene på
feltet, og har dermed lite innsyn.



Stuen

Romslig stue som har store vindusflater noe
som gir godt med naturliug lys. Denne etasjen
er også litt i "høyden" for de andre boligene
på feltet, og har dermed lite innsyn.
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Kjøkkenet - Samlingspunktet for familien
....
Flott kjøkken fra Aubo. Kjøkkenet har godt med skap- og benkeplass og er det perfekte samlingspunktet for familien. Her har man god plass til spisebord hvor man kan nyte både god mat og god utsikt.



Kjøkkenet - Samlingspunktet for familien
....
Flott kjøkken fra Aubo. Kjøkkenet har godt med
skap- og benkeplass og er det perfekte
samlingspunktet for familien. Her har man god
plass til spisebord hvor man kan nyte både god
mat og god utsikt.
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Bad og soverom i 2.etasjeSammen med kjøkken og stue har man også bad og soverom også i denne etasjen.

Dette er en svært innholdsrik tomannsbolig. 



Bad og soverom i 2.etasje

Sammen med kjøkken og stue har man også
bad og soverom også i denne etasjen.

Dette er en svært innholdsrik tomannsbolig. 
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1.etasje
....
Et hyggelig og åpent inngangsparti ønsker deg
velkommen inn i boligen. I denne etasjen finner
man i tillegg til entrè; to soverom og nok et bad.
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UnderetasjeI underetasjen har man en hyggelig kjellerstue som er et perfekt "ungdomsrom". Videre har man et gjestesoverom/kontor samt vaskerom.



Underetasje

I underetasjen har man en hyggelig
kjellerstue som er et perfekt "ungdomsrom".
Videre har man et gjestesoverom/kontor
samt vaskerom.
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BARNEHAGE OG SKOLER

1-7 kl. Åreppen skole 3.2 km

1-7 kl. Bakke skole 1.1 km

8-10 kl. Vesong ungdomsskole 1.1 km

Vgs. Jessheim videregående skole 11.3 km

Vgs. Lillestrøm videregående skole 14.5 km

Bhg. Hakkebakkeskogen familiebarnehage 0.6 km

Bhg. Kløftahallen barnehage 0.9 km

Bhg. Bakkedalen foreldrelagsbarnehage (0-6 år) 1 km

GAMLE-KLØFTA 10 A

SPORT

Kløftahallen 0.9 km

Bakke (skole) aktivit... 1.4 km

Hilton Fysio og Tr.se... 1.7 km

Gjerdrum Fysioterap... 8.1 km

TRANSPORT

Flyplass:
Oslo Gardermo... 18 km

Jernbanestasjon:
Kløfta stasjon 2 km

Bussholdeplass:
Hilton 0.3 km

VARER OG TJENESTER

Romerikssenteret 2.2 km

Jessheim Storsenter 10.7 km

Kiwi Kb Kløfta 1.7 km

Kiwi Kløfta 2.1 km

Kløfta Vinmonopol 2.2 km

Gjerdrum Vinmonopol 7.5 km

Boots apotek Kløfta 2.2 km

Frisk apotek 5 km

DEMOGRAFI

Er gift

36%
Er barnefamilier

42%
Har høyskoleutdanning

23%
Har inntekt over 300.000

48%

BOLIGMASSE

Enebolig 54%

Rekkehus 28%

Hybel/annet 14%

Blokk 4%

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Kart er levert av Geodata AS. Kartet
skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen avd.
Jessheim kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright © Eiendomsprofil AS 2016.



www.krogsveen.no 

For deg som vurderer å kjøpe 
 

Hva styrer kjøpet ditt?  

Sett opp en liste over hva du søker med den nye eiendommen. Ikke forvent at alt kan innfris, 

men sett opp prioriteringer over hva som er viktigst.  

Registrer deg som boligsøker hos Krogsveen  

I mer enn 35 år har vi kartlagt våre kjøpere og holdt dem orientert om hva som kommer for 

salg. I tillegg inviterer vi deg til visning, slik at du får bedre tid til å planlegge. Registrer deg 

gjerne direkte på krogsveen.no. Oppfølgingen byr vi på.  

Økonomiske rammer  

Ha et klart bilde av dine økonomiske rammer før du går på visning. Sørg for å ha 

finansieringen i orden. Husk å ta med kjøps- og salgsomkostninger i din totalvurdering. Sjekk 

også ut hvor mye boligen din er verdt i dagens marked. Her bistår vi gjerne med råd uten 

kostnad for deg. Husk at det er kjøpers ansvar at kjøpesummen kommer på meglers konto 

innen avtalt tid, så her kreves planlegging.  

Bli lokalkjent  

Gjør deg kjent med prisnivået i området der du ønsker å kjøpe. Følg med på det som er til 

salgs. På krogsveen.no kan du sjekke hva som er solgt i nabolaget. I tillegg kan du følge med 

på boligprisstatistikken i det området du skal flytte til eller fra. Sjekk også ut lenkene til 

lokalområdets fasiliteter.  

Kalkuler med vedlikehold og rehabilitering  

Ikke undervurder merkostnader hvis du kjøper en eldre bolig. Ta høyde for oppussingsbehov. 

Kalkuler med eventuelle mangler ut fra boligens alder og slitasje. Slike mangler dekkes ikke 

av selgers eierskifteforsikring.  

Hva bør du vite om boligen og nabolaget?  

Spør megler eller selger om forhold i nabolaget som er viktig for deg. Er det for eksempel 

nevnt mangler eller negative opplysninger ved boligen i salgsoppgaven eller taksten, så går 

ansvaret automatisk over på kjøper. Les derfor salgsdokumentene nøye før visning slik at du 

er godt forberedt til å stille de viktige spørsmålene. Ta gjerne med fagfolk på visning, og gå 

nøye gjennom boligen.  

Følg magefølelsen  

Våre boligvalg styres ofte av følelser og ikke alltid av fornuft. Har du fulgt rådene ovenfor og 

sitter med en god magefølelse, så nøl ikke med å by på boligen.  

Budgivning; i papirform eller som E-bud  

Er det flere som skal stå som eiere, må begge parter stå oppført i budskjemaet. Husk også å 

sette opp ønsket overtagelsesdato, finansieringsplan og akseptfrist på budet. All budgivning 

må foregå skriftlig, også alle budforhøyelser. Ved første bud må budgiver også levere gyldig 

legitimasjon og signatur til megler for at budet skal være gyldig. Megler har ikke lov til å 

formidle bud før disse vilkårene er oppfylt. Vær imidlertid tilgjengelig på telefon under hele 

budprosessen.  

Krogsveen tilbyr enkel elektronisk budgivning fra PC og mobil. Fra mobil kan du bruke 

Krogsveens bud-app, som kan lastes ned på alle smarttelefoner. Krogsveens budapp er enkel 

i bruk og kan benyttes i all budgivning – også på eiendommer som selges gjennom andre 

meglerkjeder enn Krogsveen. Bud kan også enkelt inngis via Krogsveens elektroniske bud (e-

bud) fra PC. Denne løsningen innehar Bank-ID, så her slipper man å ta bilde av ID og 

signatur. Elektronisk bud kan inngis både via www.krogsveen.no og FINN.no.  

Har du vurdert fordelen ved å velge megler før du kjøper bolig? Når du først har kjøpt, er det 

mye å tenke på, og som skal ordnes. Ved å kontakte megler før kjøp vil du å ha en fagperson 

å støtte deg på under hektiske budrunder. I tillegg til at du vil kunne planlegge salget ditt i 

god tid.  

Lykke til!  
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For deg som vurderer å selge 
 

Tilgang på flere kjøpere  

Tilgang på mange kjøpere er en fordel når du skal selge bolig. En ekstra interessent kan være 

en ekstra budgiver. Og som kjent kan det gi høyere pris for din bolig. Det er helt klart vårt 

mål – i tillegg til kvalitet gjennom hele salgsprosessen. Vi har ca. 16 000 aktive boligsøkere 

registrert i vårt BoligsøkerRegister. Disse følges opp jevnlig og får invitasjon til å komme på 

visning før alle andre. Kanskje har vi allerede kjøperen til din bolig?  

Finn din kjøper på krogsveen.no  

Gå inn på krogsveen.no og sjekk hvor mange potensielle kjøpere vi har til nettopp din bolig. 

Her finner du kun kjøpere som faktisk er på boligjakt akkurat nå. Vil du vite hva din bolig er 

verdt, så bestill like gjerne også en verdivurdering. Lokalkunnskap og gode råd byr vi på.  

Tilgjengelig 24 timer i døgnet  

På boligens hjemmeside på krogsveen.no kan man laste ned fullstendig salgsoppgave med 

alle ved-legg og legge inn elektronisk bud (E-bud). I tillegg kan du legge inn bud med vår 

budapp. Dette gjør at boligen er tilgjengelig på markedet 24 timer i døgnet – ikke bare når 

meglerkontoret har åpent! Når interessenten laster ned salgsoppgaven gis megleren mulighet 

til å følge opp ytterligere. Dette kan gi flere interessenter. 

 

Krogsveens lynvurdering  
 
Ønsker du en rask verdivurdering av boligen din? Bruk ca. 3 minutter til å fylle inn noen 

opplysninger på lynvurdering.no, og du får en gratis lynvurdering i løpet av en arbeidsdag.  
 

 

Krogsveen - litt mer siden 1975 
 

Krogsveen - spesialist med mer enn 40 års erfaring  

Som spesialist på eiendomsmegling siden 1975 har vi gjennomprøvde systemer for alt. Og vi 

jobber kontinuerlig med oppdateringer og utvikling. Kunnskap og erfaring er satt i system. 

Vår grundighet gjennom mange år gir oss fornøyde kunder. Det viser våre målinger for 

kundetilfredshet. Det er vi stolte av. Og det forplikter. 

For deg som er i boligmarkedet  

På våre hjemmesider kan du sjekke prisutviklingen i markedet - både der du bor og dit du vil 

flytte. Du kan også sjekke hva som er solgt i området og hva som er til salgs. Hva andre 

kunder mener om Krogsveen etter salgsprosessen kan det jo også være kjekt å vite litt om - 

før du velger megler. Det kan være lønnsomt å følge med i markedet - enten du skal kjøpe 

eller selge. 
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Dine notater 
 

 

 

 



 
 BUDSKJEMA 

Budgiver har lest salgsoppgaven og inngir bud på bakgrunn av salgsoppgave og foretatt visning. Husk at bud kan 
inngis elektronisk via vår bud-app, se www.krogsveen.no/budappinfo eller vår e-bud tjeneste på www.krogsveen.no. 

 

EIENDOMMEN 
 
 
 

 

Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: 

Kjøpesum kr  samt omkostninger i henhold til salgsoppgave. 

 
VILKÅR  FINANSIERING 

Ønsket overtagelse (angi mnd.)   
 Jeg/vi ønsker å bli kontaktet av Danske Bank for et 

     finansieringstilbud 

Budet er bindende for 
undertegnede frem til og med 

  
Eiendomsmegler Krogsveen mottar provisjon fra banken ved 
formidling av lånekunder. 

Dersom tidspunkt ikke er angitt gjelder budet  frem 
til kl. 15:00.  

 
Egenkapital kr  

 
Eventuelle betingelser (se baksiden):  

Lån i låneinstitusjon – oppgi kontaktperson,  
telefonnummer og mailadresse: 

   

   

  EGENKAPITALEN BESTÅR AV: 

   Salg av nåværende bolig/ annen eiendom 

   Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) 

   Annet 

 
PERSONALIA (bruk blokkbokstaver) 

Navn 1:   Fødselsnummer (11 sifre):   

E-post adresse:  

Tlf. (dagtid):  Tlf. (mobil):  

Navn 2:   Fødselsnummer (11 sifre):   

E-post adresse:  

Tlf. (dagtid):  Tlf. (mobil):  

Adresse:  Postnr./sted:  

Jeg/Vi er kjent med at ID må innleveres sammen med budskjemaet for at megler skal kunne formidle budet. 
 

 
 
 
 
 
 

Kopi ID budgiver 1 
(legg ID kort her) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kopi ID budgiver 2 
(legg ID kort her) 

 
 
 
 
 

 

 
 

Dersom det er to budgivere gir disse hverandre gjensidig fullmakt til å representere hverandre i budrunden. 

Sted/dato:   

 
 

  

Underskrift  Underskrift 
 

 

Oppdragsnr. 63-0212/16 KR-kode: KR6316212

Adresse: Gamle-Kløfta 10A, 2040 Kløfta. Gnr. 21, bnr. 6, snr. 1 i Ullensaker kommune.

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Jessheim,  faks: +47 63 94 07 01
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Forbrukerinformasjon om budgivning 
 
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 

eiendomsmeglingsforskriften. 

 

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 

Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, 

på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.  

 

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene 

anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de 

viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.  

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon 

om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. 

 

 
Gjennomføring av budgivning  

 

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på 

eiendommen, herunder om relevante forbehold.  

 

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler 

disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet 

gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller 

avslag fra selger. Før formidling av bud til 

oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon 

og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og 

signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-

signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige 

bud menes også elektroniske meldinger som e-post og 

SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for et-

tertiden.  

 

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse 

(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontakt-

informasjon, finansieringsplan, akseptfrist, over-

takelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel 

usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. 

Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før 

forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før 

bud avgis.  

 

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling 

av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der 

oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke 

formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 

virkedag etter 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 opp-

dragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for 

sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille 

slik frist.  

 

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det 

enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt 

innenfor fristene i punkt 4. 

 

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig 

holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere 

bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som 

mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene 

deres er mottatt. 

 

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en 

budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, 

kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i 

anonymisert form. 

 

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten 

ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. 

Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin 

anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 

 

 

Viktige avtalerettslige forhold 

 

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast 

eiendom. 

 

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet 

innholdet i budet til selger (slik at selger har fått 

kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. 

Budet er da bindende for budgiver frem til 

akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid 

avslås av selger eller budgiver får melding om at 

eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke 

gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke 

ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 

 

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert 

bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere 

høyeste bud. 

 

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver 

innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende 

avtale. 

 

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper 

(såkalte “motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud 

som medfører at det foreligger en avtale om salg av 

eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av 

kjøper. 



Du har boligdrømmer. 
Vi har boliglån.

Søk på danskebank.no/boliglån eller ring 08540 

Boliglån fra 2,10 % rente 
nom.

Knallgod 
rente!

Bolig koster, og lån må man ha. Lav rente er selvsagt viktig, 
det får du hos oss. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg 
mot boligdrømmen. Vårt mål er at du når dine.  

Gjelder Boliglån Ung. Eff. rente 2,18 %, 2 mill. o/25 år. Totalt 2 588 767 kr



Kine Johansen Ruud

Jeg er oppvokst i Fenstad, men er i dag bosatt på
Jessheim. Dette gjør at jeg har bred lokalkunnskap på
Øvre Romerike generelt.

Som eiendomsmegler er jeg en person som er målrettet
og fremoverlent, samtidig som jeg føler en ydmykhet
over å bli valgt som din megler. Jeg har en stor omsorg
for mine kunder og deres hjem.

For å skille meg ut legger jeg stolthet i å lage en
kvalitetsbeskrivelse av eiendommen, samt
nærområdet. Jeg er heldig som megler på Øvre
Romerike, som pr. i dag er et av de raskest voksende
områdene i Norge. Det vil si, de som er på boligjakt er
ikke like godt kjent i området de skal kjøpe bolig i.
Dermed er det avgjørende og beskrive alt hva Øvre
Romerike har å tilby. Man kjøper ikke bare
drømmeboligen, men også området den ligger i.
Jeg jobber også konsekvent for at mine boligkjøpere og
selgere skal få tillit til meg gjennom å dyrke kunnskap
og faglig kvalitet, slik at boligsalget blir en solid og
positiv opplevelse for alle parter.

Kine Johansen Ruud
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Tlf.: 63 94 07 02, mob.: 988 29 188
Kine.J.Ruud@krogsveen.no

Kundeuttalelser:

"Jeg kan på det sterkeste anbefale Kine som din eiendomsmegler. Ønsker du en megler som er
100% opptatt av å møte kunden og å selge ditt hjem og ikke seg selv, så er dette megleren du
bør benytte. Kine fremstår som en person med varme med meget høy profesjon og
imøtekommenhet. En sjeldent god kombinasjon av å lytte til selger, imøtekomme dine
forventinger og ønsker, effektivitet, tilgjengelighet og som gjør akkurat ditt objekt til en
spesiell enhet så har du ingen grunn til å betvile valget av megler. Hun er tilgjengelig store
deler av døgnet, tar seg tid til akkurat deg og dine ønsker og skiller seg ut ved å ikke ville ha
ting gjort på raskest mulig måte, men takler samtidig press og stress utrolig bra. Hun
behandler deg og ditt hjem særpreget og ikke som en av mengden. Kine møtte meg på alle
områder og overgikk mine forventinger med glans både før salg, under salg, ved resultatet av
salget og etter endt salg. En enkel setning forklarer hennes fremtreden og fokus: "
Eiendomsmeglerens gentleman". "



Avd. Jessheim  

Øvre Romerike er vår spesialitet.  Vi selger alle typer boliger og er det meglerkontoret som har vært
lengst på Øvre Romerike siden etableringen av kontoret for 20 år siden i 1995. Alle meglerne hos oss er
vokst opp i området og bor her fremdeles. Det er et tegn på trivsel. La oss fortelle våre potensielle
kjøpere om distriktets kvaliteter, tilbud, prisutvikling og muligheter. Solid kompetanse, yrkesstolthet og
gode kundeopplevelser er til for å deles. Besøk oss gjerne i våre lokaler i Rådhusvegen i Jessheim
sentrum. Velkommen til oss. 

Krogsveen, avd. Jessheim, Rådhusvegen 4, 2051 Jessheim - Sentralbord: 63 94 07 00
Hovedkontor: Martin Linges vei 17, 1330 Fornebu - Sentralbord: 67 52 95 50 - Org.nr. 950 007 613
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