Vestheisen Familiepark
Selveierleiligheter med ski inn/ski ut

Vestheisen Familiepark er et fullserviceanlegg med selveierleiligheter for aktive
barnefamilier.
Egen skibakke, skøytebane, trimrom, badstuer,
boblebad, ”relax-room”, peisestue, aktivitetsrom
med biljard, bordtennis og smørerom.
Ønsker du en leilighet på fjellet, hvor alt er
tilrettelagt for at du skal kunne bruke all din tid
på hygge og kos med familien?
Da er Vestheisen Familiepark stedet for deg!

MEGLERS KOMMENTAR :
Vestheisen Familiepark er et fullserviceanlegg med selveierleiligheter for aktive barnefamilier. Her får du
egen skibakke, skøytebane, trimrom, badstuer, boblebad, relax-room, peisestue, aktivitetsrom med biljard og
bordtennis samt smørerom.
Ønsker du en leilighet på fjellet, hvor alt er tilrettelagt for at du skal kunne bruke all din tid på hygge og kos med
familien? Da er Vestheisen Familiepark stedet for deg.
Unik beliggenhet midt i alpinanlegget
Leilighetene har en unik beliggenhet langs slalåmløypa, bare 100 meter fra Vestheisen og 3-4 min gange fra
serviceanlegget til Hovden alpinsenter. Her finner du sportsbutikk, skiutleie, restauranter m.m. Alpinanlegget
har 42 km med oppkjørte løyper fordelt på 34 løyper. 9 heiser og trekk sørger for at det sjelden er lang kø.
Anlegget har også 3 parker, og 2 crossløyper.
Langrennsløypene starter kun 50 meter fra anlegget og strekker seg ut i fjellheimen med 170 km med løyper
som kjøres opp daglig.
Med leilighet i Vestheisen Familiepark er det bare å parkere bilen i kjelleren når du kommer på fjellet og la den
stå til du skal hjem, alt du trenger er i gangavstand fra leiligheten.

For mer informasjon ring vår Hovden megler
Svenn-Erik Kvannes tlf 92 63 78 43
eller mail sek@exbo.no
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SERVICEFASILITETER
Prosjektet er designet for å passe den
aktive familien som ønsker å nyte
tiden de har på fjellet til aktiviteter, og
la andre ta seg av snømåking, vasking
og vedlikeholdsoppgaver.

Anlegget vil ha skibakke,
tautrekk samt egen skøytebane
Det vil bli anlagt en egen skibakke
med flombelysning og tautrekk i
bakkant av leilighetsanlegget, hvor
barna har mulighet til ake og stå på ski
både dag og kveld.
I tunet foran leiligheten blir det et
eget lekeområde som om vinteren
vil driftes som skøytebane og som
lekeplass på sommeren.

Servicesenter
I første etasje blir det et servicesenter
med resepsjon som vil være delvis
bemannet i høysesongen. Der vil
det bli mulighet for kjøp av kaffe,
kakao, øl, vin brus, sjokolade og
andre småvarer. Her finnes det også
en hyggelig peisestue hvor beboerne
kan møtes etter en dag i bakken,
et velværesenter med trimrom,
badstue, boblebad og relax-room,
samt et aktivitetsrom med biljard og
bordtennis.
For de som brenner for langrenn
finnes det et eget smørerom, fullt
utrustet med
smørebenker og det du trenger av
utstyr for å få optimale ski. Smøring
og utstyr fås kjøpt i servicesenteret.
Beboerne får også mulighet til å kjøpe
tjenester som vask av leiligheten,
forhåndsbestilling av mat som
blir satt rett inn i kjøleskapet, og
vaktmestertjenester som ordner alt du
måtte ønske i leiligheten.
Serviceanlegget vil eies og driftes/
vedlikeholdes av Vestheisen
Familiepark AS. Det vil være delvis
bemannet i høysesongen.
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MEGLERS OPPLYSNINGER
Oppdragsnummer
1169003

AREAL/BYGNINGER/INNHOLD

Kontaktperson i Exbo
Svenn Erik Kvannes, Megler
mob 92 63 78 43

33 leiligheter ferdigstilles fortløpende med siste
ferdigstillelse i løpet av 2021
Bygg A,B,C,D – alle er solgt - 2 bygg med
4-mannsbolig over 3 etg.

BYGGETRINN 1

Type eiendom
Fritidseiendom

2 bygg med 6-mannsbolig over 3 etg. – Bygg E.F –
fortsatt noen ledig
1 bygg med 7-mannsbolig over 3 etg. – Bygg G –
fortsatt noen ledig
1 bygg med 6 mannsbolig over 2 etg. – Bygg H fortsatt noe ledig

Hjemmelshaver
Hovdenut Utvikling AS
Matrikkel
Gnr. 2 bnr. 1110 i Bykle kommune.

Byggetrinn 2 - 30 leiligheter
Påbegynnes 2021 – innflytting fra januar 2022 og
fortløpende i solgte rekkefølge utover året.
3 bygg med 8- mannsboliger på et plan Bygg I.J.K
1 bygg med felleslokaler i 1 et og 6 leiligheter over 1
plan – Bygg L

Beliggenhet
Leilighetene ligger like ved Vestheisen, med ski
inn/ski ut. Beliggenheten er unik med tilgang
til alpinbakken. 20 meter fra hyttene kan man
rennerett inn i tilkoblingen til alpinanlegget. Man
har friområde som nærmeste nabo og utsikt utover
dalen, alpinbakken samt Hovdenut. Kort vei til flotte
turområder sommerstid både til Nos og Hovdenut.
Vestheisen Familiepark er et fullservice-anlegg med
selveierleiligheter for aktive familier.

Byggetrinn 3 - 24 leiligheter
– mer info kommer, prosjektet er under regulering
6-mannsbolig - Bygg E
Hele bygget er solgt

Egen skibakke, skøytebane, trimrom, badstuer,
boblebad, ”relax-room”, peisestue, aktivitetsrom
med biljard og bordtennis, smørerom. Ønsker du en
leilighet på fjellet, hvor alt er tilrettelagt for at du skal
kunne bruke all din tid på hygge og kos med familien?
Da er Vestheisen Familiepark stedet for deg!

6-mannsbolig - Bygg F
4 leiligheter i 1 og 2 etg. ledig
1. etg.
2 stk. leiligheter mot skøytebanen.
Bruksareal 67 kvm. Primærrom 64 kvm.
Terrasse 10 kvm mot skøytebanen.

Med leilighet i Vestheisen Familiepark, er det bare å
parkere bilen når du kommer på fjellet og la den stå
til du skal hjem, alt du trenger er i gangavstand fra
leiligheten.

Inneholder:
Stue/kjøkken, 3 soverom, gang, bad, bod
1 og 2 etg.
2 stk. leilighet mot akebakken.
Bruksareal 70 kvm.
Primærrom 70 kvm.
Terrasse 10 kvm mot akebakken.

Tomt
Felles tomt på ca 8.000 kvm. Bilveier opparbeides
med asfalt, og gangstier, som ikke er ment for
permanent kjøring, med grus.

Inneholder:
Stue/kjøkken, 3 soverom, gang, bad.
Disse leilighetene har ikke innvendig bod, utvendig
bod på 5 kvm ligger rett ved inngangsparti.
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MEGLERS OPPLYSNINGER
7-mannsbolig - Bygg G
Kun 2 leiligheter igjen i 2 etg. mot skøytebanen

Reguleringsforhold
Eiendommen er regulert til fritids og turist formål,
og tilhører planbestemmelser til bebyggelsesplan for
”Hovdenut Alpin” Det er inne detaljreguleringsplan
til behandling hos kommunen.

2 etg.
2 stk. leiligheter mot skøytebanen.
Bruksareal 67 kvm.
Primærrom 64 kvm.
Terrasse 10 kvm mot skøytebanen.
Utvendig bod på 5 kvm

Byggemåte
Byggene bygges i tre på betongplate og leveres
med Royal Impregnert kledning utvendig, og
beiset panel på alle vegger og tak innvendig. Ellers
leveres byggene etter gjeldene byggeforskrifter for
fritidsboliger – tek. 17. Se vedlagt byggebeskrivelse.

Inneholder:
Stue/kjøkken, 3 soverom, gang, bad, bod
6-mannsbolig - Bygg H
1 etg.
3 stk. leiligheter med stue mot akebakken
Bruksareal 70 kvm.
Primærrom 67 kvm.

Standard
Alle leilighetene leveres med beiset panel i vegger og
tak, parkett på gulv og flis på gulv i bad og gang.
Se ellers vedlagt byggebeskrivelse.

2 etg. Alle leilighetene er solgt

Oppvarming
Vedfyring i stue. Peisovn som er tegnet i stue er
utvidet i forhold til hva som følger i prisen.
Varme i gulv på badene.
Leiligheter i 1 etg i Bygg E og F, 6-mannsboligene har
elektrisk peis.

BYGGETRINN 2

OFFENTLIGE FORHOLD

Inneholder:
Stue/kjøkken, 3 soverom, gang, bad, bod.
10 kvm terrasse på begge sider av leiligheten.

8-mannsbolig- Bygg I.J.KBruksareal ca 87 kvm.
Primærrom 84 kvm.
Terrasse 10 kvm mot skøytebanen.
Utvendig bod på 5 kvm i gang eller i kjeller
Leilighetene i 2 og 3 etg vil ha terrasse på baksiden
av bygget i tillegg, ende leilighetene vil ha terrasse på
siden i tillegg. Se leilighetsvelger for tegninger

Vei, vann, kloakk
Offentlig vann og kloakk. Privat vei.
Det er felles privat vei fra skisenteret og opp til
Hovdenut, denne driftes av velet og snømåking er tatt
hensyn til i fellesutgifter.
Offentlige avgifter
Tilkoblingsavgift til Bykle kommune ca kr 103.000,-.
Utbyggingsbidrag kr. 50.000,-.
Alle som kjøper nye fritidsboliger på Hovden, er
med på å bidra til at det kan bygges ut aktiviteter og
infrastruktur som gjør at Hovden blir et attraktivt
område å ha hytte i. Det blir satt opp et fond som
er øremerket til dette. Eksempler på ting som står
på listen er utvidelse av løypenett både sommer og
vinter, klatrepark, sykkelstier m.m

Inneholder:
Stue/kjøkken, 4 soverom, gang, 2 bad, bod
Parkering
Det er avsatt 1 en parkeringsplass ute pr. enhet og en
parkering i kjeller.
Prisen for parkering er kr. 200.000,- pr. plass.
Hver leilighet plikter å kjøpe en parkeringsplass
i kjeller. Parkeringsanlegget er organisert i et
aksjelag hvor man kjøper en aksje med leierett til en
parkeringsplass.

Tv/Internett
Tilkoblingsavgift fiber kr. 5.900,-. kommer på regning
rett fra Bykle Bredbånd

Parkeringsanlegget til byggetrinn 1 er ferdig,
parkering til byggetrinn 2 og 3 er planlagt ferdigstilt
2021 inntil dette er ferdig vil det være parkering ute.
Fellesutgifter til garasjeanlegg er stipulert til kr 200
pr. mnd.
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Servitutter
På eiendommen er det tinglyst fredningsvedtak
datert 07.10.1986 nr. 104126.

Energiattest
Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest.
Energimerkingen må foreligge før det kan utstedes
ferdigattest.

Denne står registrert som en pengeheftelse og har
ingen betydning for eiendommen.

Ligningsverdi
Fastsettes av skatt Sør når leilighetene er ferdigstilt.

Det vil bli tinglyst panterett til sameiet som sikkerhet
for fellesutgifter.

SAMEIET

Det blir tinglyst en plikt for leilighetseiere å betale
kr. 300,- for leilighet opp til 65 kvm pr mnd.
kr. 400,- for leilighet fra 65 til 80 kvm pr mnd
kr. 500 ,- for leilighet på 81 til 110 kvm pr mnd
kr. 600,- for leilighet mer enn 110 kvm. pr. mnd. for
bruk av fellesområder.
Denne forpliktelsen vil følge leiligheten.
Beløpet er inkludert i felleskostnadene

Fellesutgifter
Brøyting, forsikring og strøm til fellesareal, betjenes
gjennom fellesutgifter. Disse kostnadene deles etter
kvm BRA på leiligheten. Om sameiet ønsker å avsette
penger til fremtidig vedlikehold blir opp til sameiet
selv. Bygningene er nye og fasaden er lagt med Royal
Impregnert kledning så utvendig vedlikehold bør
ikke påregnes på de 10 første årene.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest utstedes før
overtagelse.
Dette er et prosjekt i 3 byggetrinn og kjøper gjøres
oppmerksom på at ferdigattest ikke vil foreligge før
siste byggetrinn står ferdig.

For tilgang til peisestue, trimrom, relax-room med
badstue, smørerom, skøytebane, akebakke med
tautrekk, plikter alle å betale kr 300,- for leiligheter
opp til 65 kvm. Kr. 400,- for leiligheter fra 65 til 80
kvm pr. mnd. Kr 500 ,- for leiligheter fra 81 til 110
kvm og kr 600,- for leiligheter over 110 kvm for bruk
av fellesområder.

Dette vil ikke være til hinder for selgers oppgjør ved
overtakelsestidspunktet.

Pengene går til løpende vedlikehold, fornyelse,
strøm, samt renhold.

Finansiering
Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan
formidle gode finansieringstilbud via Søgne og
Greipstad Sparebank.

Dette anlegget eies og driftes av Vestheisen
Familiepark AS, et selskap i konsernet Hovden Alpin
Senter AS. Det blir tinglyst en plikt for leilighetseiere
å betale dette beløpet for bruk av fellesområder.
Beløpet vil bli justert en gang pr. år i forhold til
konsumprisindeksen. Denne forpliktelsen vil følge
leiligheten.

Kostnader ved avbestilling
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en
avbestillingsrett for kjøper.

Totale felleskostnader pr. mnd. Inkl. avgift for bruk
av fellesaktiviteter/områder, brøyting, forsikring,
strøm til lys i fellesområder er stipulert til:

Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt
ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge
av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som
skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et
avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.

4-mannsbolig
1. etg på 60 kvm – kr 750 ,- pr. mnd.
2/3 etg. på 102 kvm – kr 950,- pr. mnd.

ANNET

6/7-mannsbolig
Leiligheten på 60-70 kvm – 750/850,- pr. mnd.
Toppleilighetene på 138 kvm – kr 1050-, pr. mnd.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling vurderes.

8-mannsbolig
Leiligheten på 87 kvm – kr 950 ,- pr. mnd.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike
tilfeller i sin helhet.
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I tillegg til overnevnte felleskostnadene kommer
kr 200,- pr,mnd. I felleskostnader til garasje, samt
kommunale avgifter på kr 11 900,- pr. år som
kommer på regning rett fra kommune.

Bustadoppføringsloven
Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold
til denne.

Sameiet
Leilighetene er selveierleiligheter som vil bli
seksjonert og organisert etter eierseksjonsloven.
Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner. Sameiet
skal holde årlige sameiemøter hvor regnskap og
budsjett fremlegges. Sameiets styre utarbeider
retningslinjer og vedtekter som fastsettes på
sameiemøtet. Utbygger vil komme med forslag til
dette. Hver seksjon har en stemme i sameiemøter.
Vesteheisen Familiepark AS vil eie næringsarealene
hvor peisestue, trim- og relax-room m.m ligger, samt
grunnen hvor skøytebanen blir anlagt. Vestheisen
Familiepark betaler ingen andel av fellesutgifter, da
dette bare ville økt den månedlige kostnaden for den
enkelte bruker. Vestheisen Familiepark AS skal ha en
representant i styret til enhver tid.

Budgivning
Leilighetene selges til fastpris.
Det signeres bindende kjøpsavtale hos megler.
Hvitvasking
Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking
og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt
å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller
eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom
legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har
megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom
kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll
kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å
gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom
partene. Ved mistanke om at transaksjonen har
tilknytning til en straffbar handling, kan megler
stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler
har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde
ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige
transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes
om dette.

Vedlikehold og drift av anlegget
Vestheisen Familiepark AS skal stå for vedlikehold
og drift av anlegget i henhold til instrukser fra styret.
Timepriser for vaktmester- og snekkertjenester
er kr 500 +mva. Større vedlikeholds jobber settes
ut på anbud. Forretningsførsel/ regnskap uføres
til en pris på kr 600 + mva pr. time. Timesatsene
indeksreguleres hvert år.

Diverse
Det tas forbehold om at prosjektet blir endelig
godkjent av kommunen og tilfredsstillende antall
enheter blir solgt.

ANDRE OPPLYSNINGER

BYGGETRINN 1

Betalingsbetingelser
Restbetaling faktureres på følgende måte:
10% ved kontrakt, resterende til overtagelse.

Planlegges ferdigstilt i løpet av 2020/21 med senest
innflytting 1 juli 2021
Bygget med peisestue/relax-room, samt skøyte- og
akebakke m.m planlegges å åpnes vinteren 2021/22

Innbetalingene må være fri kapital, det kan ikke være
knyttet vilkår til innbetalingene som medfører at
selger ikke kan disponere beløpet.

Utbygger har rett til å gjøre mindre endringer i
tekniske installasjoner og materialvalg uten at
kjøper har rett til prisavslag. Dette forutsetter at ikke
eiendommens kvalitet forringes.

Kjøper plikter å stille finansieringsbekreftelse innen
14 dager etter budaksept.
Selger stiller full garanti for hele beløpet i henhold til
budstadsoppføringslova § 47.
Byggekontroller underveis i prosessen blir utført av
representanter utpekt av banken som stiller garanti
for prosjektet.
Eiendommen selges fri for pengeheftelser med
unntak av boligsameiets legalpant til dekning av
felleskostnader i henhold til lov om eierseksjon.

3d-tegninger av leilighetene og uteområder er
veiledende og kan avvike fra endelig resultat.
Boder og parkeringsplasser blir fordelt av utbygger.
Mindre arealavvik i forbindelse med prosjektering
kan forekomme, sjakter og føringsveier for rør og
el. kan bli endret og fremkommer ikke på dagens
plantegninger.
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Tilvalg
Det vil ikke åpnes for endringer i leveransebeskrivelsen utover følgende:

Fliser:
Kunden vil kunne velge fra 4 ulike typer gulvfliser fra
valgte leverandør.

Parkett:
Her vil det tilbys 4 typer parkett som kunden kan
velge.

El.:
Kunden vil i møte med elektriker få mulighet til å
legge inn ekstra punkter og varmekabler etter eget
ønske.

Farge på tak vegger:
Det vil tilbys 4 fargevalg.
Ønskes farger utover dette leveres tak og vegger
hvitbeiset så kan kunden selv male egen farge i
ettertid.

Rør:
Kunden vil i møte med rørlegger få mulighet til å
endre på type utstyr, men ikke plassering.

Ovn:
Her vil kunden kunne velge fra produkter som valgte
tilbyder har i sitt utvalg.

Alt utstyr og tilvalg må kjøpes igjennom prosjektets
valgte leverandører. Kunden kan ikke trekke ut og
levere utstyr selv. Se byggebeskrivelse for hva som er
satt av i de ulike fag.

Kjøkken:
Kundene vil ha mulighet til å tegne det kjøkken de vil
hos valgte kjøkkenleverandør, men man må forholde
seg til plassering av vask i henhold til der vann/avløp
blir plassert.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene
som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger og
viser hvordan hyttene er tenkt. Tegningene er ikke
målsatt eller juridisk bindende men kun ment som
veiledende interiørtegninger. Det forutsettes at
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Omkostninger
Kr 172,- (Panteattest kjøper)
Kr 585,- (Tingl.gebyr obligasjon)
Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
Kr 7 500,- (Dok.avgift (tomteverdi: 300 000,-))
Kr 103 000,- Andel tilkoblingsavg. Bykle kommune.
Kr 5 900,- Tilkoblingsavgift fiber.
Kr 50 000,- Utbyggingsbidrag.
-------------------------------------------------------Kr 167. 742,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------Kr 2.816 742,- (Totalpris inkl. omkostninger)
I tillegg kommer kr. 200.000,- for garasje.

skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker
en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må
det tas forbehold om dette i budet. Det tas forbehold
om nødvendige mindre justeringer/endringer i
areal og utforming ved bygging, herunder at det kan
komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke
fremkommer av tegninger. Nye kjøpere må signere
egenerklæring konsesjonsfrihet.

ØKONOMISKE FORHOLD
Prisantydning
Fra kr. 2 650 000,- / 4.600.000,Selger forbeholder seg retten til å endre priser på
usolgte enheter uten varsel.

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en
låneobligasjon.

BEREGNET TOTALKOSTNAD
Meglers vederlag og utlegg:
Meglerprovisjon pr. enhet kr. 30 til 40.000,Sikringsobligasjon - Statens Kartverk kr. 525,Spørregebyr elektronisk grunnbok kr. 350,Totalt kr. 25 875,Beregnet totalkostnad med priseksempel på
kr 2.650.000,-
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BYGGEBESKRIVELSE
Generelt:
Byggene leveres med Royal Impregnert kledning
utvendig, og beiset panel på alle vegger og tak
innvendig. Ellers leveres byggene etter gjeldene
byggeforskrifter for fritidsboliger. Byggene bygges
i tre på henholdsvis betongplate og på toppen av
parkeringskjeller i betong. Parkeringskjelleren
bygges som halvlukket kjeller med naturlig
ventilasjon. Utvendige terrasser og trapper (brann,
og terrasser over bod) leveres i impregnerte
materialer. Det vil bli enkelte innboksinger av
ventilasjonskanaler i himling.

Himling/vegger:
Beiset panel i tak og vegger. Kunden vil få valg
mellom 4 forskjellig farger. Ønskes farger utover
dette leveres tak og vegger hvitbeiset så kunden selv
kan beise valgt farge i ettertid. Vegger på bad legges
med baderoms plater i flismønster.
Kjøkken:
Det er satt av kr 50 000,- i fullpris til kjøkken inkl.
hvitevarer. Kjøper vil ha mulighet til å justere sine
krav og ønsker utover standard levering, direkte med
kjøkkenleverandør. Kjøkkenleverandør er ikke valgt
til prosjektet. Det er ikke mulig å trekke ut kjøkken.
Det er heller ikke mulig å trekke ut noe av det
utbygger leverer av materiale. Det gjelder både, rør,
el, innredninger, parkett, panel m.m

Det gjøres oppmerksom på at 3d tegninger kan
avvike fra byggebeskrivelse. Kjøkken og peisovn er
kun illustrasjonstegninger.
Tomt:
Tomten leveres ferdig opparbeidet og beplantet.
Bilveier får asfalt, og gangstier mellom byggene får
grus. Veier og gangstier får tilfredsstillende belysning.

Pipe: 			
Stålpipe innkasset og kledd med stein.
Ventilasjon:		
Alle enhetene leveres med balansert ventilasjon.

Fasade:
Stående Royal Impregnert kledning – sikrer at
utvendig vedlikehold blir minimalt de første 10
årene.

Listverk:
Profilert taklist, vindu/dør og gulvlist leveres
glattkant sporfrest.

Tak:		
Torv på tak, takrenner; innvendig drensrør i torv til
nedløp i kjetting.

Vinduer/ dører: 		
Leveres etter gjeldene byggeforskrifter for
fritidsbolig.

Innerdører: 		
Hvite Style 03 formpresset dør, med 3 felt og et
klassisk design.

Rørinstallasjoner:
1 stk. Ifø Sign wc med skjult lås og dobbelspyling
med propensete hvitt pr. bad
1 stk. Ifø Solo vask på bærejern 56/43 pr. bad
1 stk. Alterna unimix servantbatteri med kjedefeste
1 stk. Ifø Next 90/90 dusjkabinett med
hjørneinngang, klar glassfront hvite bakvegger
og profiler
1 stk. Alterna M08-LY04 dusjtermobatt. m/
dusjgarnityr
1 stk. Alterna Unimix benkbatteri med kran for
oppv.m.
1 stk. Kran og avløp v.m.
1 stk. 200l vvbereder (Oso-Ctc)
2 stk. 75mm sluker
1 stk. 110mm jording avløp
1 stk. 3/4” hovedkran ved vvbereder
1 stk. Rør i rør skap ved vvbereder Sanipex system

Ovn:
Valgfri vedovn fra leverandør som blir valgt til
prosjektet, til max kr 10.000,- Leiligheten i 1.etg mot
skøytebanen i bygg E,F,G,H har gasspeis, resten av
leilighetene har vedovn.
Gulv:
Bad legges med fliser innenfor prisrammen kr 150 pr.
kvm. Alle andre rom legges med 14 mm eikeparkett
innenfor prisramme kr 150 pr. kvm. Kunden vil
få valg mellom 3 forskjellig typer parkett i ulike
prisklasser som tilvalg.
Innvendig trapp:
Tett trapp, leveres beiset.

Det leveres hvit slett skap under vask på bad. Samt
speil over vask både på bad og wc.
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KJØPSAVTALE
Leilighetsnummer: _____________________________________________
Kjøpesum. kr:_________________________________________________-+ omkostninger i henhold til salgsoppgaven.
Kjøpesum i bokstaver:___________________________________________________________________________________
I tillegg til kjøpesummen kommer kr 200 000,- for 1 stk garasjeplass.
Dette faller til betaling ved byggestart av garasjekjeller.
Finansieringsmåte (Hvordan skal eiendomskjøpet finansieres):
Lån (sett opp hvilken bank samt kont.person):____________________________________________________________
Salg av egen bolig (sett opp adr. På boligen): ______________________________________________________________
Egenkapital (sett opp navn på bank sa):___________________________________________________________________

Navn budgiver nr. 1 (blokkbokstaver):

Navn budgiver nr. 2 (blokkbokstaver):

______________________________________________________

______________________________________________________

Fødselsnr(11 siffer)____________________________________

Fødselsnr(11 siffer)____________________________________

Adresse:______________________________________________

Adresse:______________________________________________

Poststed:_____________________________________________

Poststed:_____________________________________________

Tlf (priv/mob)________________________________________

Tlf (priv/mob)________________________________________

E-post:_______________________________________________

E-post:_______________________________________________

Sted,___________________________Dato,_________________

Sted,___________________________Dato,_________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(signatur mt kont.person))

(signatur )
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NOTATER:
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NOTATER:
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For mer informasjon
ring vår Hovden-megler
Svenn-Erik Kvannes
tlf 92 63 78 43 eller
mail sek@exbo.no

EXBO SØRLANDET AS avd. Kristiansand
Marviksveien 9
4631 Kristiansand s
Org.nr. 986857044

24

