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Moderne leiligheter i sentrumsnært
område.
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Kort om prosjektet

Engerlunden blir liggende til Glimmerveien like syd for Åmot

sentrum. Meget solrikt område med spredt villabebyggelse og

leilighetsbygg. Barnevennlig med kort gangavstand på gang og

sykkelvei til Enger barneskole og sentrum med forretninger og

servicetilbud.

Adresse Engerlunden, 3340 Åmot

Totalpris inkl. omkostninger Fra kr 3.606.280 til kr 4.906.280

Pris Fra kr 3.600.000 til kr 4.900.000

Omkostninger 6 280

Bra/P-rom ca. / 118- 140 m²

Ant. sov. 3 stk pr. leilighet

Tomteareal ca. 1635 m²

Boligtype Leilighet

Eier skal legge fram energiattest for kjøper senest ved overtakelse.

For mer informasjon om prosjektet se side 6
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Informasjon om prosjektet

PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET

Engerlunden blir liggende til Glimmerveien like syd for Åmot

sentrum. Meget solrikt område med spredt villabebyggelse og

leilighetsbygg. Barnevennlig med kort gangavstand på gang

og sykkelvei til Enger barneskole og sentrum med forretninger

og servicetilbud.

ADRESSE

Engerlunden, 3340 Åmot

REGISTERBETEGNELSE

Eiendommen kan bli fradelt hovedbruket, og hver bolig vil bli

tildelt eget målebrev og adresse

AREAL

Bruksareal: fra 140,7 til ca. 160 kvm

P-rom: fra 118 til ca. 136,8  kvm

INNHOLD

Leiligheten består av entre, WC, vaskerom, bad, 3 soverom,

stue og kjøkken. Innvendige og utvendige  boder. Utgang til

solrik terrasse fra stuen. Garasjeplasser.

Type A: 3 soverom. Bra: 159,2 m2. P-rom:136,8 m2.

Pris  kr. 4 900 000.

Type B: 3 soverom. Bra: 140,7 m2. P-rom: 105 m2.

Pris kr. 3 500.000.

Type C: 3 soverom. Bra: 140,7 m2. P-rom: 105 m2.

Pris kr. 3 500.000.

Type D: 3 soverom. Bra: 160 m2. P-rom: 131,3 m2.

Pris  kr. 4 900 000.

Type E: 3 soverom. Bra: 159,2 m2. P-rom: 136,8 m2.

Pris  kr. 4 900 000.

STANDARD

Moderne leiligheter med parkett på gulver i alle rom unntatt

bad og vaskerom hvor det legges fliser. Vegger blir med malte

gipsplater. Det samme gjelder for himlingene. Ferdig malte

vinduer, dører og lister. Kjøkkeninnredning fra Sigdal type Bello

med integrerte hvitevarer. Innredning med servant på badet.

Garderobeskap på 1 meter til hver sengeplass.

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Sentralstøvsuger.

Varmekabler på alle våtrom og i gang/trapperom i

underetasjen. Ventilerte stålpiper beregnet for montering rett

på peisovn. Seriekoblet røykvarsling i alle leilighetene.

Se prosjektbeskrivelse.

Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på

tegningene medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår

av salgsoppgaven.

ANTALL SOVEROM

3

ETASJE

2 etasjer

EIERFORM

Andel

Eierforholdet reguleres av Lov om burettslag av 06.06.03 nr.

39. I borettslag eier andelseierne andeler i borettslaget og

disse gir andelseierne borett til en bestemt bolig. Borettslaget

eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for

borettslagets fellesgjeld, men er ansvarlig for å dekke

borettslagets løpende utgifter. Manglende innbetaling av

felleskostnader fra andre andelseiere kan medføre at

resterende andelseiere må dekke dette.

BOLIGTYPE

Seksjonerte leiligheter.
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BYGGEMÅTE

Leilighetene blir bygget på ringmur og plate. Utvendig vil

vegger i underetasjen bli en kombinasjon av sprøytebetong,

tegl og trekledning. I 1. etasje blir veggene med tegl og

trekledning. Taket blir isolert med 35 cm. isolasjon og folie/

papp. Terrasser og balkonger med trykkimpregnert treverk.

Rekkverk i rustfritt stål og glass.

TOMT

Felles tomteareal på ca. 1635 kvm. som er opparbeidet med

plen og beplantning. Asfaltert adkomst og parkeringsarealer.

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte

ikke er oppmålt enda.

PARKERING/GARASJE

Parkering i garasjer i underetasjen eller på utvendige

biloppstillingsplasser.

SAMEIEBRØK

Sameiebrøk: utregnes etter andel areal.

BYGGEÅR

2018

PRIS

Pris fra - til kr. 3.500.000 -  kr. 4.900.000

Omkostninger kr. 6280

Totalpris inkl. omk. fra kr 3.506.280 til kr 4.906.280

OMKOSTNINGER

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til

kjøpesummen betale følgende omkostninger:

- Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi

(200.000,-)

- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525

- Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr 525

- Attestgebyr kr. 230

Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer.

BETALINGSBETINGELSER

10% av kjøpesummen innbetales ved kontrakt, dog tidligst når

det foreligger garanti etter Bustadoppføringslova § 12.

Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr.

overtakelsesdato. (Finansieringsbevis/bekreftelse på hele

kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter

kontraktsignering).  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.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker

elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.
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Informasjon om prosjektet

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
EN HANDEL

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 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.

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.

LIGNINGSVERDI

Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/overtakelse.

FELLESKOSTNADER

Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets

felleskostnader.

VEI, VANN OG AVLØP

Offentlig vei, vann og kloakk.

REGULERINGSFORHOLD

Regulert til bolig.

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.

Ovennevnte oppfordring om tilbakehold gjelder også for de

forhold som eventuelt gjenstår for å få ferdigattest.

FERDIGATTEST/MIDLERTID 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 (kan flytte inn møbler, men ikke

overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om

utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å

overta stopper eventuelle krav om dagbøter.
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Andre opplysninger

SELGER

Saga Eiendom AS

OVERTAKELSE

Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er avtalt til (xx)

måneder etter at forbeholdene, jf. ovenfor 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 4 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.

Boligen skal overleveres i ryddet og byggerengjort stand.

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god

margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå

forsinkelser i byggeprosessen.

OPPVARMING

Oppvarming med panelovner og varmekabler. Ventilasjon

med varmegjennvinning. Stålpiper for montering av peisovn.

HEFTELSER OG SERVITUTTER

Ingen pengeheftelser utover pant for saeieutgiftene medfølger

RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

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.

OFFENTLIGE FORBEHOLD

Prosjektet er rammegodkjent av Modum kommune.

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere

eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen.

SELGERS FORBEHOLD

Forsinket levering

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 majure, 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 bolig.
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Andre opplysninger

AVBESTILLING

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova

kap. VI.

Alt. 1: Ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova §§

52-53 er følgende avtalt:

Alt. 2: Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova § 54 frem

til: (F.eks. alle forbehold)

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.

Kjøper skal ikke betale inn noen del av kjøpesummen før § 12

garanti er stillet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på nye eier.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker

elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra

selger. Selger kan betinge seg et administrasjonsgebyr.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

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.

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.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av

kjøpers innbetaling fortløpende.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med

salgsprospekt, 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.

VEDLEGG

Tegninger datert 04.10.2016

Beskrivelse og romskjema datert 15.02.2016

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE

Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen etter siste annonserte

visning gjelder ikke for profesjonelle.

Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.
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FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en flink

finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.

Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av

finansiering.

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 prospekt og

prisliste.

OPPDRAGSANSVARLIG

Håvar Tandberg

Eiendomsmegler MNEF Fagansvarlig Modum/ Hokksund

(Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven)
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Utendørs
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Innendørs
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Venstre 1. etasje
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Venstre 2. etasje
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Midten 1. etasje
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Midten 2. etasje
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Høyre 1. etasje
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Høyre 2. etasje
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Engerlunden / Glimmerveien. 
Prosjektbeskrivelse av dato 15.02.16. 

 
 

INNLEDNING: 
Peab AS takker for at vi har fått lov til å være med å gi tilbud på byggeprosjektet 
Engerlunden/Glimmerveien.  
Tilbudet baserer seg på oversendt underlag i form av tegninger mottatt på mail 26.01.16. 
Videre så er nå Byggherre pålagt å engasjere uavhengig kontroll innenfor områder som kommunens 
saksbehandler angir, Vi kan selvfølgelig være behjelpelig med å anbefale konsulenter her. 
Vårt tilbud forutsetter en oppstart i løpet av 3.kvartal 2016. 
 
 
OMFANG:  
Vi har i vårt tilbud forutsatt utbygging av boliger med kontinuerlig fremdrift. 
Vi har lagt til grunne mottatte tegninger til denne prosjektbeskrivelse. 
 
 
TOMT OG RIGGFORHOLD: 
Det forutsettes full tilgang til hele tomten i byggeperioden.  
Det forutsettes at provisorisk opplegg for vann, avløp og strøm til brakke og bolig påkobles/hentes 
innenfor bygeområdet til boligfeltet. 
 
 
GRUNN og UTOMHUS: 
Det er ikke medtatt grunnarbeider og utomhus arbeider i vårt tilbud. 
Det er ikke medtatt noe sprenging i tilbudet.  
Fundamentering forutsettes utført på gode morene-masser med nødvendige grunntrykk, hvor vi har 
inkludert bunnplater i vårt tilbud. 
Det er medtatt radonsikring i vårt tilbud. Utvendig drenering, samt isolering er ikke inkludert i vårt 
tilbud. 
 
BÆRESYSTEM: 
Det er medtatt vegger og etasjeskiller i treverk. Vegger i U. etasje blir en kombinasjon av 
sprøytebetong og treverk. 
Bæresystem forøvrige vil være innslag av nødvendig stål og limtrebjelker. 
 
 
UTVENDIGE VEGGER/KLIMAVEGGER: 
Utvendig vil vegger i U etg være en kombinasjon av liggende kledning, teglstein og sprøytebetong. 
(Sprøytebetongvegger vil bli tilbakefylt) 
Vegger i 1. etasje vil være en kombinasjon av liggende kledning og teglsteinsforblending.  
Type teglstein er Ru brun i Rehab format i vilt forbandt med grå mørtel.   
Utvendig panel leveres ferdig grunnet fra fabrikk.  
Dører og vinduer listes inn med 16x 98 mm bord. Utvendig hjørnekasser er 19 x 148 mm. 
 
 
INNVENDIGE VEGGER: 
Innvendig lettvegger på tørre rom leveres med sparklede og malte flater. Veggene males med 2 strøk i 
valgfrie NCS fargekode farger, en farge pr. bolig. 
Vegger på vaskerom leveres med sparklede og malte flater, her med våtromsmaling.  
Innvendige vegger isoleres med 70 mm isolasjon.  
Vegger på bad leveres med 20 x 20 fliser til en pris av kr 250,- m2 inkl. mva.     
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DEKKER/ETASESKILLER: 
Det er ringmur og støpt plate  
Etasjeskiller er medtatt utført i treverk. 
 
 
TERRASSER OG BALKONGER:  
Terrasser blir levert i trykkimpregnert, ubehandlet trevirke iht. tegning. 
Balkonger blir levert i trykkimpregnert, ubehandlet trevirke, samt rekkverk i rustfritt stål og glass.  
 
 
TAK/TAKTEKKING: 
Tak isoleres med skråskåren isolasjon snitt tykkelse350 mm og tekkes med folie/papp på takflater. 
Taktekking er komplett inkludert tekking av gjennomføringer. 
Heldekkende pipebeslag leveres. 
Utvendig gesims kles med 16 x 98 mm, fluenetting monteres i gesims. 
 
INNVENDIG TAK: 
Sparklede og malte overflater i tak. Det kan forkomme innkassing eller nedsenket himling som følge av 
detaljprosjektering av teknisk anlegg. Dette forsøkes lagt til sekundære rom. 
 
 
DØRER OG VINDUER: 
Vinduer og terrassedører leveres hvitmalte fra fabrikk. 
Hovedinngangsdør leveres hvitmalt fra Bygg 1 Produkter AS. (type Lillehammer) 
Boddører leveres hvitmalt fra Bygg 1 Produkter As (type Hamar)   
Innvendig leveres det slette formpressede hvitmalte dører fra Bygg 1 Produkter AS.      
    
 
GULV: 
Baderoms gulv leveres med 20 x 20 cm fliser samt 5 x 5 cm mosaikk i dusjsone, lys farge med matt 
overflate. Gulver på vaskerom og sluse leveres også med 20 x 20 cm fliser, i farge grå.  
På øvrige gulv i boligen leveres det 3- stavs parkett type Karelia Eik Natur Viking lakkert.  
    
 
LISTVERK: 
Malte glatte lister. 
Lister og utforinger leveres fabrikksmalt og monteres med synlig spikerhull og uten ekstra sparkling.   
 
 
BYGGINNREDNING: 
Det er medtatt kjøkken fra Sigdal Kjøkken type Bello inkludert integrerte hvitevarer, garderobe og 
standard baderoms innredning  
 
 
TRAPPER: 
Trapper leveres malt i farge hvit S 0502 Y, trinn beiset i farge Eik. Trappe type Salvi med åpne trinn fra 
Trapperingen As.  
 
 
SANITÆR/ VA: 
Det er medtatt komplett sanitær, luftbehandlingsanlegg og sentralstøvsuger. 
Utendørs VVS er ikke inkludert. Grensesnittet på VVS er fra ringmur.   
 
 
OPPVARMING: 
Det leveres varmekabler i Gang/trapperom i U.etg og på alle våtrom ellers. 
Det leveres panelovner av type Glamox på soverom og stue. 
Det er også inkludert en peisovn av type Termatech tt20 Bazic. 
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PIPE 
Det leveres ventilert stålpipe, denne er beregnet montert rett på peisovnen.  
 
 
VENTILASJON/ LUFTBEHANDLING: 
Det er medtatt balansert ventilasjons i tilbudet fra Systemair. Denne har til lufts ventiler i stue og 
soverom og avtrekksventiler på bod, vaskerom og bad. Det er medtatt trykk vakt for kjøkken hette. 
Kanalopplegget forutsettes å ligge på varm side i bygget. 
Kombiboks på yttervegg fir inntak/avkast. 
 
    
BRANNSIKKERHET: 
Det leveres seriekoblet røykvarsling system i hver enhet. 
Det leveres også 1 stk. pulverapparat til hver enhet.  
  
 
 
ELEKTRO: 
Det er medtatt komplett leveranse i henhold til tegninger og er basert på NEK 400 
Det er ikke medtatt kostnader for noe elektroarbeider utomhus, grensesnittet går ved ringmur.    
. 
 
 
SHA og RTB: 
PEAB AS vil ivareta krav til SHA igjennom kontinuerlig SHA arbeid og oppfølging, samt et overordnet 
fokus som setter SHA på dagsorden i alle ledd. 
SHA vil være eget punkt på agendaen i alle de ulike møtetypene som gjennomføres i prosjektet 
PEAB AS vil ivareta krav til SHA igjennom å følge sine veletablerte styringssystemer, 
Miljøstyringssystemer og HMS-system. 
PEAB as vil ivareta rollen som hoved bedrift i HMS-organisasjonen. 
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Min bolig finner du på bolig.sparebank1.no

På Min bolig finner du også

• Verdiestimat og salgshistorikk på boligen din

• Oppdatert prisutvikling på boliger i ditt område

• Ofentlig informasjon om boligen din

• Oversikt over forsikringen på boligen hvis den er forsikret i SpareBank 1

Nyhet!

På Min bolig finner du mye nyttig informasjon om boligen din. Du kan selv laste opp  
kvitteringer, dokumenter, bilder og lignende fra oppussing eller ombygging. Dette er 
smart når du en dag skal selge eller trenger å dokumentere dine verdier. 

Min bolig



BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

 

Kjøpesum iht. prisliste kr

Skriver kroner     00/100

(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   Dato/kl.

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1  ja nei

Jeg/vi ønsker en verdivurdering fra EiendomsMegler 1  ja nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtale betingelser som fremgår  

av salgsoppgaven.  Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse 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.  -  Personnr.  -

Tlf.  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 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) 

 

Engerlunden, 3340 Åmot

Oppdragsnr: 1316082 / Håvar Tandberg

Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS, Postboks 234 , 3371 Vikersund, T 32 78 76 65, F 32 78 89 82

Kjøpsbekreftelse
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Nå kan du gi bud med et tastetrykk

DET ER TRYGT Å GI BUD ELEKTRONISK PÅ ALLE VÅRE BOLIGER, OG SÅ ENKELT GJØR DU DET:

• Start vår elektroniske tjeneste på eiendommen du vil gi bud på

• Legg inn bud

Ønsker du senere å øke budet ditt gjør du dette fra samme tjeneste. 

Ring gjerne megler og få bekreftet at bud er mottatt. Megleren sørger hele tiden for å holde deg 

orientert om bud fra andre potensielle kjøpere.

Gå inn på 
gibud.eiendomsmegler1.no

for å starte tjenesten, 
eller gå inn via knappen 

“Gi bud“ på eiendommen 
du vil gi bud på



Moderne leiligheter i sentrumsnært område.

Ditt nye hjem?
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Kontakt

Håvar Tandberg
Eiendomsmegler MNEF Fagansvarlig Modum/ Hokksund

Telefon 915 35 530
E-post haavar@em1modum.no

Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS
Org. nr. 953376040MVA
Postboks 234
3371 VIKERSUND
Telefon 32 78 76 65 / Faks 32 78 89 82

www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 1316082 Salgsoppgaven er sist oppdatert 13.06.2017


