Velkommen til
Alvestigen 28
Økolandsbyen i Hurdal

Solrik beliggenhet - Kort vei til slalombakke, ski- og
turløyper, fiskevann, badestrand, båthavn mv.

Prisantydning: 4.150.000,- BRA: 107

P-ROM: 107

Gnr.: 32 Bnr.: 242 i Hurdal Antall soverom: 3
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Kjøkken
Stue og kjøkken med utgang til terrasse.

www.Hurdalsmegleren.no

Fasade
Terrasse med utgang fra stue og kjøkken.
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Stue
Klebersteinsovn gir god varme som varer lenge.
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Bad
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Stue i 2. etg.

Soverom 1
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Soverom 2

Soverom 3
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Teknisk rom / Innebod

Hønsehus
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(Det er selvsagt frivillig om du vil drive med høns.)

OM HURDAL

Se gjerne www.hurdalsmegleren.no for nærmere informasjon om noen av
fordelene ved å bo i Hurdal.

Aktiviteter

Badeplass
Det er mange badeplasser rundt Hurdalssjøen, herunder
langgrunne sandstrender med relativt store friområder. I tillegg
har du mange mindre vann spredd rundt lenger opp i høyden.
Båtliv
Hurdalssjøen innbyr til båtliv. Hurdal Båt og Snekkerforening
driver småbåthavna ved Hurdalssjøen.
Dagligvare
I Hurdal finner du 3 daglivarebutikker, hvorav 2 i Hurdal i sentrum
(Coop Knai og Spar) samt Coop Rustad.
Dans
I Hurdal finner du seniordans på kultursenteret (i sentrum).
Silje Krey Nitter har danseundervisning for barn, unge og voksne,
samt pilates, zumba og aerobic på gamle Kjerkekretsen skole
(Fremtidssmia Økologiske Næringssenter).
Fiske
I Hurdal ligger forholdene til rette for fisking både sommer- og
vintertid i en rekke små og store vann.
Fotball
Fotballtrening i idrettshallen/stadion.
Friidrett
Friidrettstrening i idrettshallen/stadion.
Jakt
Hurdal har jaktterreng. HJJF disponerer cirka 90.000 da.
Hopp
Hurdal har flere hoppbakker. Følg Rv180 (Vestsidevegen) 5,8 km
(ca. 11 minutter) fra Hurdal Torg. Ta av til høyre inn på
Gjødingveien for å komme til Lundbybakken.
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Kor/sang
I Hurdal finner du både skolekorps, Hurdalskoret, bygderevy,
seniordans osv. som gjerne tar imot flere medlemmer.
Naturopplevelser
Det at Hurdal tilbyr naturopplevelser er åpenbart for den som
nærmer seg Hurdal, uavhengig av om man kommer via
vestsidevegen (Rv120 fra Gardermoen) eller østsidevegen (fra
E6 ved krysset ved Nebbenes og Rv120 og Rv180) eller via
Lygnasæter og Skrukkelivegen (Rv4 og Rv180).
Ridning
Det er mange som har hest i Hurdal, og du finner Hurdal
hestesenter like ved Hurdal Verk Folkehøgskole.
Sandvolleyball
Du finner sandvolleballbane blant annet ved Meieriodden.
Skiløyper
Det er et godt utbygd skiløypenett flere steder i Hurdal.
Du finner lysløype like ved hoppbakken/Lundbybakken.
Skisenter: Hurdal skisenter byr på akebakke, gratis
barneområde, familiebakke, 11 nedfarter, 3 heiser, egne
barnebakker og akebakke, barnemeny i Skistua, varme griller
dersom man tar med pølser selv mv. Se skihurdal.com for
nærmere informasjon.
I tillegg til de tradisjonelle verdenscuprennene på Rjukan i mars
2017, ble det for første gang arrangert verdenscup i telemark i
Hurdal skisenter.
Skyting
I Hurdal finner du både miniatyrskytebane, rifleanlegg og
leirduebane.
Spark-VM i utfor
Det har blitt en tradisjon i Hurdal å arrangere Spark-VM Utfor. En
blanding av seriøs konkurranse og karneval gjør dette til en
folkefest som blir lagt merke til internasjonalt.
Sykkel
Syklister i veibanen er et vanlig syn langs Hurdalssjøen og f.eks.
over Minneåsen.
Stier i naturen innbyr også til offroadsykling.
Tennis
Foregår på Hurdal stadion.
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Treningssenter
Hurdal Treningssenter tilbyr styrke- og kondisjonstrening.
Du finner senteret langs Vestsidevegen, et steinkast unna
Coop Knai. Senteret har variert utvalg av treningsapparater og
solsenger.
Turn
Foregår i idrettshallen/stadion

Barnehager/
skoler

Hurdal barne- og ungdomsskole ligger et steinkast unna Hurdal
Rådhus.
Hurdal har 3 barnehager: Læringsverkstedet i sentrum,
Hoppensprett ca 2 km nord for sentrum, Rustad på vestsiden av
Hurdalssjøen.
Veslebrunen Steinerbarnehage ligger ca. 23. km fra
Økolandsbyen.

OM EIENDOMMEN
Finnannonse

Du kan finne dette objektet på finn.no ved å skrive denne
finn-koden i søkefeltet: 115880806

Visning

Visning som annonsert i Finnannonse, eller etter nærmere
avtale.
Annonserte visninger vil skiltes med ‘Visning’ av Advokat
Talsnes.
På visning vil du kunne slå opp i eventuelle fremlagte vedlegg
til prospekt.

Prospekt

Oppdragsnummer: 201708. Kontakt megler per post eller epost for å bestille prospekt med vedlegg.
OBS: Prospekt er ikke komplett uten vedlegg til prospektene.
Vedlegg til prospektene ligger fremlagt på visning.
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Prisantydning

Kr 4.150.000

Omkostninger

Dokumentavgift 2,5%: Kr 103.750.
(forutsatt dokumentavgiftsgrunnlag = prisantydning)
Pantattest: Kr 172
Tinglysingsgebyr obligasjon: Kr 525
Tinglysingsgebyr skjøte: Kr 525
Totale omkostninger: Kr 104.972

Total pris
(pris og omk.)

Faste
løpende
kostnader

Kr 4.254.972
Totalpris er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i gebyrer.

Fellesutgifter til beboerforeningen per måned: Kr 450,-. (pr.
01.01.2018). Beboerforeningen har ansvar for å kreve inn penger
til drift/vedlikehold av interne veier, fellesområder,
parkeringsplass mv.
Offentlige/kommunale avgifter/ev. eiend.skatt - iht. takstrapporten:
Kr 14.623 (vann og avløp beregnes i forhold til måler) (pr. mnd. kr
1.219) i stipulerte kommunale avgifter (iht. takst).
Vann og avløp betales i forhold til forbruksmåler.
Offentlige/kommunale avgifter/ev. eiend.skatt - iht. opplysninger
fra Hurdal kommune: Kommunale avgifter og gebyrer fakturert for
2017: feiing kr 564,- renovasjon kr 3.150-. Fastbeløp 2017; vann
kr. 1.745,-, avløp kr. 1.158,25,-, leie vannmåler kr. 128,75.
Forbruksgebyr 2017: vann kr. 26,25 / kbm, avløp kr 37,50 /kbm.
Alle beløp inkl. mva.
Betalte og skyldige beløp gjøres opp som direkte mellomværende
mellom gammel og ny eier. Skyldige gebyrer er en heftelse på
eiendommen som den nye eieren blir ansvarlig for.
Restanser for kommunale avgifter er pr. 24.10.2017 kr 0,-.
Meglers kommentar: derfor må kjøper og selger notere status på
overtakelsesdatoen i overtakelsesprotokollen. Selger er ansvarlig
for betaling frem til overtakelsen. Hurdal kommune har akkurat
innført eiendomsskatt. Den er på 2 promille i 2018.
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Standard /
innhold

Alvestigen 28 ligger øverst og midt i Økolandsbyen.
Vanlig god boligstandard som er godt vedlikeholdt. Ekstra god
standard når det gjelder strømproduksjon fra solpanel på taket.
Nesten ny enebolig i 2 etasjer. Et lite hønsehus og sykkelskur på
baksiden.
Terrasse delvis dekket av overbygg, med utgang fra stue/kjøkken.
El-solpanel på taket med egen måler for kjøp og salg av eloverskuddsproduksjon.
Fiberkabel inn til eget skap for tv og internett, etc.
Sentralstøvsuger.
Varmekabler og keramiske fliser på bad/wc og entre.
Ca. 200 ltr varmtvannsbereder, kran og avløp for vaskemaskin.
En utvendig slangekran.
Radonsperre i konstruksjonen.
Inngangsparti: Overbygget inngang med platting.
Gulv: Keramiske fliser, osmobehandlet heltre furugulv.
Tak: Saltak og pulttak av trekonstruksjon som er meget godt
isolert med trefiberisolasjon.
Yttervegger: Vegger av trebindingsverk, isolert med antagelig ca.
35 cm trefiber isolasjon. Utv. vindtetting, utlekting, stående
spaltepanel og litt liggende panel av superwood som er
jernvitrolbehandlet.
Innervegger: Osmobehandlet slettpanel og keramiske fliser.
Vinduer: 3 lag isolerglass med persienner i det ytre lag av
isolerglasset i flere vinduer. Takvinduer i trapperom i 2. etg.
Pipe: Stålpipe.
Kjøkken: Heltre laminert furu. Benkeplate i heltre eik. Integrerte
hvitevarer (stekeovn, keramisk topp, oppvaskmaskin og kjøle/fryseskap). Godt med innredning.
Bad: Gulvvarme. Vegghengt klosett med skjult sisterne.
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Teknisk rom/Vaskerom: Ca. 200 ltr. varmtvannsbereder, kran og
avløp for vaskemaskin.
Ventilasjon: Naturlig avtrekk med veggventiler i vegg og et
spesielt oppdriftsanlegg med mek.vifte som er ført over tak.
Terrasse utenfor stue/kjøkken: ca. 6 (overbygget) + 7 kvm
terrasse vestsiden av huset (målt av eier).
Parkering: Det er i utgangspunktet bilfritt tun annet enn ved
strengt nødvendig tilkjøring, som f.eks. ved flytting. Parkering på
felles parkeringsplass. Beboerforeningen jobber med å
organisere løsning for parkeringsplassen, da noen beboere
ønsker kun biloppstilling, noen ønsker carport, andre ønsker
lading av el-biler. Det er gitt midlertidig tillatelse til å parkere
utenfor egen bolig for de som har behov for lading av el-bilen sin.
(Hentet fra vedlagte takstrapport. Se takstrapporten og vedlegg til
prospektet for mer/nærmere informasjon.)
Særskilte opplysninger: Eneboligen er nyoppført i 2014, og
garantien for utbyggers forpliktelse skal gjelde fra tidspunkt for
avtaleinngåelse og frem til 5 år etter overtagelse. Overtagelsen
skjedde 2014.

Beskrivelse
av
eiendommen

Moderne bolig i barnevennlig område.
Enebolig bygget etter Aktivhus-konsept hvor det ifølge utbyggers
prospekt er fulgt en «helhetlig strategi hvor flere miljøtiltak
samvirker i å skape mest mulig miljøvennlige og bærekraftige
bygningsmessige løsninger. I Aktivhus benyttes pustende
konstruksjoner (diffusjonsåpne) i kombinasjon med
fuktregulerende materialer for å oppnå en riktig luftfuktighet i
innemiljøet».
Beliggende i idylliske Økolandsbyen i Hurdal. Hurdal er av
hurdølinger selv omtalt som «Østlandets perle», og det er lett å
forstå hvorfor når man kommer innover til Hurdal langs
Hurdalsjøen, eller står på et av utsiktspunktene oppe i åsene.
Som mange andre tilflyttere i Økolandsbyen har opplevd, er
Økolandsbyen et mer sosialt sted å være enn mange andre
plasser. Likevel er det slik at du selv velger hvorvidt du fokuserer
på deg og ditt, eller ta del i en eller flere av de mange sosiale
aktivitetene eller samarbeidsgruppene.
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Man har blant annet opprettet hagegruppe, sygruppe,
trimgruppe, ølgruppe, biegruppe mv.
Andelslandbruk nede på Gjøding gård er under etablering, og
mange fra Økolandsbyen er allerede medlemmer.
Utbygger har planlagt å utbygge Hurdalsjøen Økologiske
Landsby videre, dvs. på nordsiden av den nåværende
landsbyen/byggetrinn 1.
Adkomst: Eiendommen ligger til privat felles gruset adkomstveg.
Areal/romfordeling 1. etasje – entré/trapperom, teknisk
rom/vaskerom, bad/wc, stue/kjøkken:
Bruttoareal: 77 kvm
Bruksareal totalt: 61 kvm
Bruksareal primærrom: 61 kvm
Bruksareal sekundærrom: 0 kvm
Areal/romfordeling 2. etasje – Trapperom/stue, 3 soverom,
hvorav 2 med lagringshems:
Bruttoareal: 56 kvm
Bruksareal totalt: 46 kvm
Bruksareal primærrom: 46 kvm
Bruksareal sekundærrom: 0 kvm.
Areal Frittstående bod:
Bruttoareal: 6 kvm
Bruksareal totalt: 5 kvm
Bruksareal Primær rom: 0 kvm
Bruksareal Sekundærrom: 5 kvm.
Boligtype: enebolig/fast eiendom
Byggemåte: Se takstrapporten for mer/nærmere informasjon.
Byggeår enebolig: 2014
Elkraft: El-skap finner du i teknisk rom. Anlegget har skjulte
ledningsføringer og godt med punktfordeling samt noe fast
belysning. Tilknytning til el-solpanel på taket med egen måler for
kjøp og salg av el-overskuddsproduksjon.
Hjemmelshaver: Ina Thiis og Lars Magnar Enoksen.
Løsøre: Intet løsøre medfølger boligen ved salget, men integrerte
hvitevarer medfølger (stekeovn, keramisk topp, oppvaskmaskin
og kjøleskap).
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Oppvarming: Klebersteinsovn/vedfyring. Elektrisitet. Solenergi.
Gulvvarme fra varmekabler i entré og baderom.
Tomteareal/grunnarealer: 357,4 kvm.
Eierforhold tomt: Eiet tomt.
Utstyr: Røykvarslere med trådløs forbindelse og pulverbrannslukkingsapparat i hver etg.

Offentlige
forhold

Se vedlegg til prospekt for nærmere informasjon.
Pengeheftelser: selgers pantedokument slettes ved oppgjøret.
Reguleringsplan: Eiendommen ligger i område regulert til
boligformål. Handicapparkeringsplass på fellesområde. Se
nærmere i reguleringsplanen (vedlegget til prospektet).
Midlertidig brukstillatelse iht. Bygningsopplysninger fra Hurdal
kommune.
Konsesjon: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
Vei/vann/avløp: Tilkoblet kommunalt vannverk. Kommunalt avløp.
Privat adkomstveg til kommunal/fylkeskommunal vei. Det er
tvungen renovasjon i kommunen.

Om boligen/
økonomi
mv.

Restanse for kommunale avgifter per 24.10.2017: kr 0,-.
Dyr i grenda: Det er flere som har høns, hund eller katt i grenda.
Det går 4 alpakkaer og beiter på eget område. På gården
nedenfor grenda er det flere dyr.
Forsikring: Eika forsikring. Forsikringssum kr 2.252.313. Årlig
premie kr 4.769. Avtalenummer: 5086978/11
Formuesverdi som primærbolig: Kr 539.164 for inntektsåret 2016.
Formuesverdi som primærbolig utgjør 25% av
beregnet markedsverdi for boligen.
Formuesverdi som sekundærbolig utgjør 90% av
beregnet markedsverdi for boligen.
Energiattest: Gul C.
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Beboer/huseierforeningen

Alle som kjøper bolig i Økolandsbyen er forpliktet til å være
medlem av en beboerforening.
Forpliktelsen innebar iht. utbyggers prospekt å være medlem av
«en beboerforening som vil være det formelle kontaktpunkt mot
hhv. grunneier og selger (dvs. utbygger) som utvikler
landsbykonseptet og de fysiske elementer, herunder infrastruktur,
bolighus, næringssenter m.m. Det vil være obligatorisk
medlemskap for alle beboere nedfelt i kjøpekontraktene».
Denne forpliktelsen overtas av kjøper/senere erververe av denne
og andre boliger i grenda.
Meglers kommentar/vurdering: Forpliktelser skal være synlige på
kjøpstidspunktet. På grunn av utbyggers prospekt om hva det vil
si å flytte til økolandsbyen i Hurdal, har det vært noen
misforståelser rundt medfølgende forpliktelser.
I utgangspunktet var det ikke opplyst at det obligatoriske
medlemskapet innebar noen økonomiske forpliktelser, slik at
foreningen slik sett ikke hadde hjemmel for å innsamle midler til
brøyting av vei etc.. Det var derimot opplyst at grunneier skulle ta
seg av drift og vedlikehold av infrastrukturen og at huseierne ville
bli fakturert direkte og ikke via foreningen.
Ettersom utbygger ikke kom i gang med slik ordning, og det
uansett er slik at man som huseier må påregne å betale for
driftskostnader og vedlikehold av infrastrukturen i et boligfelt, har
de aller fleste sett det som praktisk at huseiernes egen forening
tar seg av kontakten med for eksempel brøytemannskap mv.
De enkelte boliger/boligsameier er imidlertid frittstående
rettssubjekter, slik at beboer-/huseierforeningen ikke kan utøve
noen rådighet over de enkelte eiendommer i landsbyen. Ei heller
kan beboer-/huseierforeningen pådra beboerne økonomiske
forpliktelser utenom det som medfølger et konservativt (slik det
var på kjøpstidspunktet) vedlikehold og skjøtsel av
infrastruktur/fellesområder, samt ev. påkostninger som er
sedvanlige i den sammenheng.
Dette er motstykket til begrensningen som må følge av at
medlemskapet er obligatorisk, da inngåelse av avtaler som
innebærer obligatoriske forpliktelser stiller et stort krav til
synbarhet og forutberegnelighet om omfanget før man kjøper.
De individuelle avtalegrunnlag mellom kjøper og utbygger, samt
bakgrunnsrett, danner rammen. Alternativ vil man kunne opprette
en egen forening som tar seg av forholdsmessig innbetaling til
dekning av slikt som brøyteutgifter, mens den (andre)
obligatoriske foreningen blir en forening hvor det er frivillig å
betale noe for å være medlem av.
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Gjøding
gård/
utbygger

Gjøding gård var tidligere Hurdal Prestegård. Fortsatt eies den
hvite presteboligen av OVF (Opplysningsvesenets fond), men en
gruppe beboere i Økolandsbyen har organisert leie av boligen til
bruk som felleshus for alle i landsbyen. Det er frivillig å være
medlem. Månedlig pris per voksen i husstanden er per
09.02.2018 kr 150. Barn gratis. Innmeldingsavgift kr 300. Epost:
felleshus1@hotmail.com.
Utbyggers målsetning er å skape et dynamisk og levende miljø
hvor beboerne inspireres til å følge opp den økologiske profilen.
Noen av beboerne har påbegynt prosessen med opprettelse og
igangsettelse av et andelslandbruk. Medlemskap i andelslandbruk
er frivillig og åpent for de som er utenbygds.

Salgsvilkår

Dette prospektet med vedlegg er en del av avtalen mellom kjøper
og selger. Boligen selges som den er / «as is» som de fleste
andre boliger på markedet. Kjøper oppfordres til å besiktige
eiendommen/boligen. Det er ikke angrerett ved kjøp av bolig.

Oppgjør

Hele kjøpesum + omkostninger må innbetales meglers
klientkonto innen 5 dager før overtagelse. Dersom
kjøpesummen/betaling ikke skulle være synlig på meglers konto
før overtakelse, vil overtakelsen bli utsatt på kjøpers bekostning.

Overtagelse

Skriv gjerne ønsket overtagelse i budskjemaet. Dersom en
konkret overtagelse er en forutsetning for budet, må dette skrives
under ‘forbehold’ i budskjemaet.
Overtakelse etter nærmere avtale.
Kjøper kan uansett kreve overtagelse senest ved tredje
månedsskifte etter at avtalen ble bindende (jf. avhl. § 2-3), under
forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.

Tinglysing
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Dersom ikke annet avtales, sendes skjøte/ hjemmelsdokument til
tinglysing etter overtakelsen.

Lov om
tiltak mot
hvitvasking

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
(hvitvaskingsloven) krever at megler foretaket skal foreta
kundekontroll etter §§ 6 til 13 og løpende oppfølging etter § 14.
Dette innebærer at Hurdalsmegleren har krevd at oppdragsgiver
har identifisert seg ved oppstart av salgsoppdraget. Videre må
kjøper identifisere seg, både ved budgivning og ved
kontraktsmøte. Meglerforetaket kan ikke gjennomføre oppgjøret
dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres (jf. hvvl. § 10), og er
fri for ansvaret for de utgifter dette måtte påføre partene.
Meglerforetaket er ikke ansvarlig for de eventuelle utgifter dette
kan medføre.

Skatt/arv

Særskilt for boligeiendom:
Gevinst ved realisasjon av boligeiendom er unntatt fra skatteplikt
når følgende betingelser er oppfylt (jf. sktl. § 9-3):
1) Eieren har eid eiendommen i mer enn 1 år når realisasjonen
finner sted eller avtales. Dersom huset er oppført av eieren, løper
ettårsfristen fra huset ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var
oppført, og
2) eieren har brukt eiendommen som egen bolig i minst 1 av de
siste 2 årene før realisasjonen. Når arbeid eller helse eller
lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid
brukshindringen foreligger, regnes med som botid hvis eieren på
ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til
brukshindringen. Realiseres tidligere felles bolig etter separasjon/
skilsmisse, skal også den ektefellen som er flyttet ut av boligen,
godskrives den andre ektefellens botid. Tilsvarende gjelder etter
samlivsbrudd for tidligere samboere som har eller har hatt felles
barn.
Hurdalsmeglerens kommentar: Det vil si at både eiertid og botid
må være oppfylt.

Eiertid løper fra overtakelsestidspunktet til realisasjonstidspunktet
(det tidspunkt som kommer først av bindende avtale eller
overtagelse). Botid løper fra innflyttingsdato til det tidspunkt som
kommer først av bindende avtale eller utflyttingsdagen.

Mangelsregler
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Kjøper oppfordres til selv å besiktige eiendommen, gjerne
sammen med en sakkyndig, samt kontrollere reguleringen av
området, før et kjøp avgjøres.

Salgsoppgaven er godkjent av selgeren. Eiendommen selges
som besiktiget, jf. avhendingsloven § 3-9.
Eiendommen har bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke
har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger
kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde
grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man
kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke
er gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene
har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde
grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Finansiering

Det er fritt meglervalg i Norge. Det vil si at banken din ikke kan
legge noen som helst føringer på ditt valg av megler. Banken må
altså gi deg like gode vilkår uavhengig av hvilken megler du
velger (se Finanstilsynets Rundskriv 7/2016 av 19.04.2016).

Vederlag

Meglers vederlag (inkl. utlegg) er avtalt til Fast pris kr 45.000.

Megleren

Oppdragstaker: Advokat Arne Talsnes, org.nr. 999 329 837.
Postadresse: Postboks 33, 2091 Hurdal.
Advokat Talsnes har tidligere erfaring både som megler, medeier
i meglerforetak, fagansvarlig i eksternt meglerforetak og daglig
leder i meglerforetak.
Bud til Hurdalsmegleren:
post@hurdalsmegleren.no
Spørsmål til Hurdalsmegleren: post@hurdalsmegleren.no
Telefon til Hurdalsmegleren, Advokat Talsnes:
(+47) 47 88 99 74 - Hverdager mellom kl. 9 og 15, men legg
gjerne igjen en telefonbeskjed utenfor disse tidene.
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Budregler

Unnlatelse av å følge disse budreglene medfører at megler ikke
garanterer at budet kommer med i budrunden.
Det er kun budskjema fra Hurdalsmegleren som kan benyttes.
Hele budskjemaet må utfylles.
ID (for alle kjøpere) må medfølge det første budet. Eventuelt kan
mulige budgivere identifisere seg før budrunden, f.eks. på visning,
dersom megler har mulighet for å ta bilde/kopi av ID’en.
Det første budet må leveres fysisk på visning, eller innsendes
som vanlig post eller som innscannet vedlegg til e-post.
Deretter kan bud nr. 2 osv. bli sendt med e-post eller sms, men
kun fra de e-postadresser og telefonnumre som står oppført i det
første budskjemaet.
Ønsker man å bruke andre e-postadresser og telefonnumre, må
det sendes inn nytt (ev. korrigert) budskjema.
Eventuelt kan mulige budgivere identifisere seg før budrunden,
f.eks. på visning.
Ved bruk av bud per e-post: post@hurdalsmegleren.no
Både bud, avslag og aksept må sendes skriftlig per
papir eller per sms eller e-post til
post@hurdalsmegleren.no. Megler formidler ikke bud,
avslag og aksept som ikke er sendt skriftlig.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er
bindende for budgiveren frem til budfristens utløp.

Dette gjelder selv om høyere bud innkommer. Man
må derfor ikke by på flere eiendommer samtidig.
Husk å be megler om utfyllende informasjon:
salgsprospektet er bare en del av denne
informasjonen. Utfyllende informasjon kan fås pr. epost, evt. vil det ligge en perm fremme på visning.
Oppgi både navn på bank/annen långiver og navn på
kontaktperson. Oppgi kontaktpersons direkte
telefonnummer (og eventuelt e-post).
Se boligen på visning - vit hva du byr på! Husk at kjøper har en
undersøkelsesplikt.
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Forhold du ville eller burde ha oppdaget på visning kan ikke
regnes som mangel.
Bud følges vanligvis først opp fra og med kl 11.00 første virkedag
etter siste annonserte visning.
Budrunden starter kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Megler tar forbehold om å fortsette budrunden neste dag
dersom handel ikke er kommet i stand innen kl 15.30 eller innen
budgivernes bankkontakt er mulig å få tak i pr. telefon.
Megler kan bestemme at akseptfristen må være en minimumstid
(slik at megler/selger/kjøpers långiver har tilstrekkelig tid til å
svare).
Unnlatelse av å følge budreglene (se ovenfor/i prospektet/på
Hurdalsmegleren.no kan medføre at budet ikke blir med i
budrunden.

Budskjema
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Budskjema bakerst i dette prospekt kan brukes ved budgivning,
eller man kan bestille fra megler via e-post eller brev, eller laste
ned fra hurdalsmegleren.no.

Budskjema
For eiendommen: Gnr. 32 , Bnr. 242, kommunenr. 0239, Kommune: Hurdal Adresse: Alvestigen 28, 2090 Hural
Sendes per e-post til:
Sendes per post til:

POST@Hurdalsmegleren.no

eller

Hurdalsmegleren, c/o Advokat Talsnes, PB 33, 2091 Hurdal

MERK: Alle feltene må fylles ut!
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:
Kjøpesum kr: …………….................................... Skriver: Norske kroner …………………………………………………..
I tillegg kommer vanlige omkostninger som dokumentavgift, tinglysingsgebyr, og ev. andre omkostninger og gebyr.
Dette budet er bindende til: ……. / .…… - ..………. Kl.: ……….
Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ønsket overtagelsesdato: ……. / .…… - ..……….

Oppgjør som følger:
Ved kontraktunderskrift: Kr ...................................................
Innen overtagelse: Kr..............................................................
(Må være synlig på meglers klientkonto 2-3 virkedager før overtagelsesdatoen.)
Totalt: Kr ……………………………………………………………………..

Finansiering:
Salg av egen bolig i egenkapital: ............................................

Ev. annen egenkapital: …………………………………………..

Långivers (navn/bank/avdeling): …………………………………... Kr .………………………………………………………………..
Långivers kontaktperson: ……………………………………… Långivers telefon/e-post: …………………..……………………….
Total finansiering: Kr ……………………………………………………...

Underskrift – jeg er klar over:
Budskjema: Det første budet må leveres fysisk til megler eller som innscannet vedlegg til en epost til POST@hurdalsmegleren.no.
ID: Bud uten ID regnes ikke med i budrunden (bud nr. 2 etc. trenger ikke ID). Kopi av ID kan leveres megler på forhånd, f.eks. på
visning, eller etter forhåndsvarsel via www.DIGIPOST.NO til ‘Advokat Arne Talsnes’.
Budforhøyelser: Jeg er også kjent med at bud nr. 2 etc. kan gis per e-post fra nedennevnte e-postadresse(r) (og kun denne/disse),
eller fysisk, eller per sms fra nedennevnte telefonnumre.
Aksept: Jeg er kjent med budreglene, herunder de som finnes i prospektet (ev. se meglers hjemmeside).
Navn 1: ……………………………………………………………… (Ev.) Navn 2: …………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………

E-post: ………………………………………………………….….

E-post: ………………………………………….………………………

Sted/dato: ………………………………………………………....

Sted/dato: ………………………………………………………………

Undertegnede godtar at alle bud og budforhøyelser må sendes per e-post, samt at all kommunikasjon fra megler skjer per e-post.
Undertegnede har sendt innscannet kopi av legitimasjon til megler (bilde tatt av og sendt med mobiltelefon er ikke ok).
……………………………..……………………………………….
Underskrift/Navn 1
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……. …………………………………………………………………
Underskrift/Navn 2

