Knarvikparken
36 solrike leiligheter med sjøutsikt
i Knarvik sentrum
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Finne roen på terrassen
Se båtene seile forbi
Rusle ned til sjøen en varm sommerdag
Velkommen til Knarvikparken
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Knarvik kirke
Snøggbåten tar deg
til Bergen sentrum på
under 30 min.

Nordhordlandshallen
Knarvik senter

Knarvikparken

Sentralt og lettvint
i Knarvik sentrum
I Kvassnesvegen, en kort spasertur fra Knarvik senter, skal det nå bygges 36
selveierleiligheter. Moderne, lettstelte boliger med flotte uteområder. Her
er bl.a. et privat sjøområde tilgjengelig for deg som bor i Knarvikparken.
Herlig å ha tilgang til sjøen og samtidig bo så sentralt til det meste man trenger
i hverdagen! Kanskje bor du i enebolig fra før og er på jakt etter noe mer
lettvint? Da er Knarvikparken midt i blinken for deg!

Privat sjøområde tilgjengelig
for deg som bor i Knarvikparken

Velkommen
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Moderne, lettstelte boliger
med livsløpsstandard
I Knarvikparken vil du bo lyst og lekkert i en helt ny og lettstelt leilighet. Her har arkitekten funnet løsninger vi vet det
settes pris på av mange. Høyt under taket med opptil 2,55
meter i stuen. Store vindusflater og glassrekkverk som slipper inn godt med lys og utsikt. Boligene blir alle bygget med
livsløpsstandard, slik at dette er en bolig for fremtiden egnet
for alle. Bygget er tegnet av Bo-Arkitekter AS.
En enkel trappefri hverdag
Romslige leiligheter og praktiske løsninger i kombinasjon
med sentral beliggenheten innbyr til en enkel hverdag. Her

parkererdu bilen tørt og trygt i garasjeanlegget under byggene, og herfra er det heis til samtlige etasjer, og dermed
mulighet for en trappefri hverdag om du ønsker. Alle får hver
sin private parkeringsplass, samt at det blir flere parkeringsplasser tilgjengelig for gjester.
Lagringsplass og sikkerhet
Alle leilighetene får 2 boder hver noe som gir godt med
lagringsplass. En praktisk innendørs bod, samt en ekstern
sportsbod. Leilighetene leveres med sprinklingsanlegg og er
tilknyttet dørtelefonanlegg for din sikkerhet.

“God takhøyde
med opptil
2,55 meter
i stuen”

ʟʟ 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter
ʟʟ Fra 54 til 112 m2 BRA
ʟʟ 1–2 terrasser/balkonger
ʟʟ Innendørs garasjeplass
ʟʟ Heis
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Kjøkken og bad
– lyst og lekkert
Nytt kjøkken og nye hvitevarer
I Knarvikparken ligger alt til rette for sosial matlaging om
du ønsker. Her får du en moderne, åpen kjøkken- og stue
løsning. Som standard leveres det hvit, tidløs kjøkken
innredning fra HTH eller tilsvarende leverandør. Dette gir
et lyst og behagelig uttrykk i oppholdsrommet. Hvitevarer
er også inkludert og montert til du flytter inn!
1 eller 2 bad?
Flere av våre 3- og 4-roms leiligheter har gjestetoalett eller
et ekstra bad i tillegg til hovedbadet. Noen har det ene
badet tilknyttet hoved

soverommet. Se plantegningene
lenger bak i prospektet for å se hvilken løsning som pas-

ser deg best. Alle badene blir helfliset med varmekabler
i gulv og spotter i tak. Gjestetoalett får fliser på gulv og lyse,
delikate vegger.
Valgmuligheter
Dersom du kjøper leilighet tidlig i prosessen er det mange
muligheter for å gjøre personlige tilpasninger mot et pris
tillegg. Kanskje har du allerede sett for deg hvilke type
fliser du ønsker på badet? Eller du liker en spesiell kjøkkenfront? Det er mulig å gjøre tilvalg på en rekke områder, og
ikke bare på kjøkken og bad. Er det noe du lurer på? Ikke nøl
med å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne.

“Hvitevarer
er ferdig
montert når
du flytter
inn!”

Flere av leilighetene har to bad.
Her kan du sette av tid for hjemmespa med god samvittighet.
Her er gode
tilvalgsmuligheter.
Hva med å endre til
en luksuriøs takdusj?
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Her ligger alt til rette
for sosial matlaging
både i hverdagen og
når du har besøk.

Kjøkkenleverandør er ikke valgt. Bildet viser tilsvarende hvit, slett kjøkkenfront fra HTH.
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Tips! Flere av våre 3- og 4-roms leiligheter har walk-in-closet
og bad tilknyttet hovedsoverommet. Praktisk og herlig med
suite-følelse i hverdagen!

Energivennlige boliger
Ved å kjøpe helt nytt sikrer du deg en bolig med høye krav til standard.
I Knarvikparken installeres bl.a. ventilasjonsvarmepumpe i alle leiligheter.
Denne gir varme, varmt tappevann og balansert ventilasjon med varmegjenvinning i leiligheten. Frisk luft forvarmes før den tilføres leilighetenes stue
og soverom. Luften trekkes ut via våtrom og kjøkken. Du får en energivennlig
bolig med et godt inneklima – godt for både deg, miljøet og lommeboken.
3D-illustrasjon av type I
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Alle boligene får energimerke B.
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Flotte uteplasser til alle
Panoramautsikt eller kunne slippe ungene rett ut på
plenen? Hva er viktig for deg?
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Solrike uteområder
– både private og felles
I Knarvikparken blir det privat uteplass til alle, enten balkong
eller terrasse. Noen leiligheter får en ekstra terrasse eller
balkong i tillegg! Frister det med utgang til balkong fra hovedsoverommet? Se leilighetstype O på s. 37. Dette er flotte 3-roms
leiligheter med 2 balkonger.
Fra leilighetene i første etasje har du utgang til din
egen solrike terrasse. Alle de ni leilighetene på
bakkeplan er unike. Her vist fra en hjørneleilighet
hvor du får to terrasser helt for deg selv.

Boligene ligger rundt et felles, solrikt tun med grøntområder
og plass for at barn og barnebarn kan leke. Med garasjeanlegg
under byggene blir det også færre biler på overflaten. På baksiden av bygget er det en liten, koselig uteplass for alle
i Knarvikparken.
I tillegg til flotte felles uteområder er det et felles lokale på
18 m2 i første etasje.
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Sjøområde tilgjengelig for deg i Knarvikparken.
Her har du bl.a. tilgang til et flott uteområde
og fine bademuligheter.

“Idyllisk
tilgang
til sjøen”

Morgenkaffen ved sjøen, på balkongen eller med en venninne på kafé?
I Knarvikparken kan du starte dagen akkurat slik du foretrekker. Her er
idyllisk tilgang til sjøområde med flere naust og flotte uteområder.
Nyte sommerdager i sjøkanten, bade fra knausene eller låne en av
småbåtene og dra ut på fjorden.
Morgenbad. Kveldsfiske. Båttur med barnebarna.
Bare nyte sjøutsikten.
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Indregardsfjellet
SJØEN
150 m

Med nærhet til
alt Knarvik tilbyr

KNARVIK SENTER med apotek,
vinmonopol og over 60 butikker
900 m
DAGLIGVARE
300 m

Brekkeløypa

KNARVIK SKYSSTASJON
400 m

Mon

gsta

LEGEVAKT
200 m

d

Det er deilig å bo ved sjøen – samtidig så sentralt til det man
trenger i hverdagen. Knarvik senter med over 60 butikker og
serveringssteder er kun en kort spasertur unna. Her finner du
bl.a. apotek, bibliotek, vinmonopol og kafé blant et godt utvalg
av butikker. Samtidig er det flere dagligvarebutikker i umiddelbar nærhet fra boligene. Kjekt å kunne variere handleturen når
man ønsker det. Meny på senteret er i tillegg søndagsåpen om
det er noe du har glemt å handle inn.

Knarvik idrettsanlegg
Knarvik
stadion
Nordhordlandshallen

Knarvik
videregående
skule

Både legekontor og legevakt er også i området, samt flere
skoler, barnehager og idrettsanlegg. Knarvik skysstasjon ligger
like i nærheten enten du skal til Bergen sentrum eller lokalt
i området. Kanskje skal du til Mongstad på arbeid? Snøggbåten
har også avganger fra Knarvik kai og tar deg til Bergen sentrum
på under halvtimen!

Knarvik
kirke

Tur og natur
Er du av den turglade kan Knarvik friste med flere muligheter.
Her kan du ta en rolig tur rundt Kvassnesstemma. Dette er turen

Knarvik senter

som passer for alle. Brekkeløypa er også godt tilrettelagt med
opplyste stier. Her tar du skituren i preparert løype om vinteren.
Ønsker du en langtur til fjells kan du gå til toppen av Gladihaug
via Indregardsfjellet. Mulighetene er mange. Kanskje trener du
til neste Knarvikmila?
Knarvik sentrum
Knarvik sentrum er under stor utvikling med fokus på by
messige kvaliteter. Her ønsker man bl.a. å knytte de ulike delene
av Knarvik sentrum bedre sammen. Det er planlagt en ny allmenning som skal ta deg fra Kvassnesstemma i sør til skole- og
fritidsområdene i nord. Dette blir en fin hjemtur etter konserten
i Nordhordlandshallen eller Knarvik kirke. I alle bygg inn mot
allmenningen er det et krav om næring og handel i første
etasje. Kanskje blir dette den nye handlegaten i Knarvik? Deler
av Kvassnesvegen skal også etter planen bli en fotgjengervennlig
bygate med eget sykkelfelt.

Knarvik
skysstasjon
Rema 1000

Kiwi

Kvassnesstemma
Slik kan allmenningen i Knarvik bli

Knarvik
legekontor

ne
Åsargen
Be

Sprek og Blid

Hagelsundbrua

Hagelsundet

Knarvik kai

Flatøy

Knarvikparken

Illustrasjon: Asplan Viak

Knarvik senter
Kiwi
Rema 1000

0.9 km
0.3 km
0.6 km

Sprek & Blid, Studio Nor
Knarvik treningssenter 24/7
Nordhordlandshallen
Knarvik idrettsanlegg
Meland golfklubb

0.2 km
0.6 km
1.2 km
1.2 km
15.2 km

Nordhordland legevakt
Knarvik legekontor
Knarvik skysstasjon
Knarvik kai

0.2 km
0.2 km
0.4 km
2.0 km

Mongstad
Åsane
Tjorehagen
Kvassnesstemma

40.0 km
13.4 km
14.7 km
0.4 km

Knarvik senter med
over 60 ulike butikker

Nordhordlandshallen
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“Fine turmuligheter.
Her fra flotte
Brekkeløypa”

Treffe venninner på kafé
på Knarvik senter

Nye Knarvik kirke

Treningssenter
i nærheten
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Finn din favoritt
blant våre 2-, 3- og 4-roms leiligheter
I Knarvikparken finnes leiligheter i ulike størrelser og utforminger. Med hele 18 ulike
leilighetstyper å velge mellom er det stor sjanse for å finne akkurat leiligheten du
er på jakt etter. Alle er godt gjennomtenkte og med samme gode kvaliteter. Her er
2-, 3- og 4-roms, romslige stuer, flere balkonger og walk-in-closet. Hva står øverst
på din ønskeliste?
På de neste sidene presenteres planløsningene for de ulike typene etter antall
rom. Antall rom er illustrert med følgende fargekoder:
7 stk. 2-roms
Fra 54,2 til 70,4 m2 BRA
Alle syv leilighetene er unike
Beliggende i 1. etasje med privat markterrasse
23 stk. 3-roms
Fra 64,6 til 99,1 m2 BRA
9 ulike typer
Beliggende i alle boligetasjer (1.–4. etasje)
Privat markterrasse eller balkong
6 stk. 4-roms
Fra 107,5 til 112,8 m2 BRA
2 ulike typer
Beliggende i 2.–4. boligetasje
Privat balkong

Noen av leilighetstypene finnes med variasjoner. Se leilighetsvelgeren på www.knarvikparken.no for nøyaktig tegning for den
enkelte leilighet.

“Romslige leiligheter
i ulike størrelser og
utforminger.
Hva passer for deg?”
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2-ROMS

2-ROMS

TYPE B

TYPE C

BRA: 60,7 m2
P-rom: 57,0 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 54,2 m2
P-rom: 50,8 m2

Gjelder leilighet: L2

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L3

Målestokk 1:100
0
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2-ROMS

2-ROMS

TYPE D

TYPE E

BRA: 61,2 m2
P-rom: 57,5 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 61,2 m2
P-rom: 57,5 m2

Gjelder leilighet: L4

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L5

Målestokk 1:100
0

26

1m

2m

Målestokk 1:100
3m

4m

5m

0

1m

2m

3m

4m

5m

27

2-ROMS

2-ROMS

TYPE K

TYPE L

BRA: 70,4 m2
P-rom: 65,0 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 59,1 m2
P-rom: 54,5 m2

Gjelder leilighet: L21

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L22

Målestokk 1:100
0
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2-ROMS

3-ROMS

TYPE M

TYPE A

BRA: 64,9 m2
P-rom: 60,7 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 83,5 m2
P-rom: 80,5 m2

Gjelder leilighet: L23

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L1

Målestokk 1:100
0
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3-ROMS

3-ROMS

TYPE F

TYPE G

BRA: 64,6 m2
P-rom: 61,1 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 82,5 m2
P-rom: 79,5 m2

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L6, L11, L16

Gjelder leilighet: L7, L12, L17

Leilighetstypen finnes med variasjoner. Se leilighetsvelger på www.knarvikparken.no for detaljert tegning av den enkelte leilighet.

Leilighetstypen finnes med variasjoner. Se leilighetsvelger på www.knarvikparken.no for detaljert tegning av den enkelte leilighet.

Målestokk 1:100
0
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3-ROMS

3-ROMS

TYPE H

TYPE I

BRA: 80,1 m2
P-rom: 76,6 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 79,1 m2
P-rom: 75,6 m2

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L8, L13, L18

Gjelder leilighet: L9, L14, L19

Leilighetstypen finnes med variasjoner. Se leilighetsvelger på www.knarvikparken.no for detaljert tegning av den enkelte leilighet.

Leilighetstypen finnes med variasjoner. Se leilighetsvelger på www.knarvikparken.no for detaljert tegning av den enkelte leilighet.
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0

34

1m

2m

Målestokk 1:100
3m

4m

5m

0

1m

2m

3m

4m

5m

35

3-ROMS

3-ROMS

TYPE N

TYPE O

BRA: 91,7 m2
P-rom: 88,2 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 99,1 m2
P-rom: 93,8 m2

Gjelder leilighet: L24

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L25, L29, L33

Målestokk 1:100
0
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3-ROMS

3-ROMS

TYPE P

TYPE R

BRA: 92,0 m2
P-rom: 87,0 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 80,2–80,3 m2
P-rom: 74,9 m2

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L26, L30, L34

Gjelder leilighet: L28, L32, L36

Leilighetstypen finnes med variasjoner. Se leilighetsvelger på www.knarvikparken.no for detaljert tegning av den enkelte leilighet.

Leilighetstypen finnes med variasjoner. Se leilighetsvelger på www.knarvikparken.no for detaljert tegning av den enkelte leilighet.
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4-ROMS

4-ROMS

TYPE J

TYPE Q

BRA: 107,5 m2
P-rom: 103,9 m2

Sportsbod
Garasjeplass

BRA: 112,8 m2
P-rom: 109,3 m2

Sportsbod
Garasjeplass

Gjelder leilighet: L10, L15, L20

Gjelder leilighet: L27, L31, L35

Leilighetstypen finnes med variasjoner. Se leilighetsvelger på www.knarvikparken.no for detaljert tegning av den enkelte leilighet.

Leilighetstypen finnes med variasjoner. Se leilighetsvelger på www.knarvikparken.no for detaljert tegning av den enkelte leilighet.
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Nøkkelinformasjon
OM PROSJEKTET
Adresse
Kvassnesvegen 57, 5914 Isdalstø
Eierform
Selveier
Pris
2.470.000,- -5.650.000,Areal
BRA: 54 m2 - 113 m2
P-rom: 51 m2 - 109 m2
Boligenes arealer fremkommer av prislisten og
tegninger. Definisjonen på arealene er:
BRA – bruksareal:
Er boligens areal avgrenset av ytterveggers innside.
P-areal – primærareal:
Tilsvarer BRA, men er fratrukket innvendig bod.
P-arealet er summen av rom som inngår i P-rom
– primærrom: Gang/vindfang/hall, stue, kjøkken,
soverom, bad, vaskerom.
BYGNING
Byggemåte
Planlagt bebyggelse er lavblokk som skal oppføres i
betong med delvis bindingverk i tre, samt trepanel
og platekledning på fasader.
Se utbyggers leveransebeskrivelse for detaljert
beskrivelse.
Innhold
I Kvassnesvegen, sentralt i Knarvik sentrum, har vi
gleden av å tilby nye, flotte leiligheter på en av de aller
fineste tomtene som er igjen så sentralt i Knarvik.
Her kan man velge mellom 36 fine leiligheter
med garasje i underetasje og heis opp til alle plan.
Leilighetene er 2-, 3- og 4-roms leiligheter med fine
kvaliteter og effektive samt gode og funksjonelle
planløsninger. Alle leilighetene får egen garasjeplass
og sportsbod i parkeringskjelleren og for noen av
de større leilighetene vil det være mulig å kjøpe en
ekstra p-plass. Det vil også være mulig å få installert
ladepunkt for el-bil.
Se plantegninger med detaljer for de enkelte
leiligheter: www.knarvikparken.no
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Standard
I Knarvikparken vil du kunne bo lyst og lekkert i en
helt ny og lettstelt leilighet. Bygget er tegnet av
Bo-Arkitekter AS og arkitekten har funnet løsninger
vi vet det settes pris på av mange. Høyt under taket
med opptil 2,55 meter i stuen. Store vindusflater og
glassrekkverk som slipper inn godt med lys og utsikt.
Alle leilighetene vil bli bygget med livsløpsstandard,
slik at dette blir en bolig for fremtiden og egnet for
alle.
Her parkerer du bilen tørt og trygt i garasjeanlegget
under byggene. Alle får hver sin parkeringsplass og
heis fra garasjeplan til alle etasjer gir mulighet for en
trappefri hverdag.
Leilighetene i Knarvikparken vil holde en god, moderne
standard.
Kvaliteten vil være slik man forventer i et nytt bygg:
� Eikeparkett på alle oppholdsrom
� Flislagte bad
� Flott kjøkkeninnredning
� Integrerte hvitevarer på kjøkken
� Romslige balkonger og terrasser
� Glassrekkverk på balkongene
� Egen NIBE enhet som leverer varmt vann til
oppvarming, varmt tappevann og balansert
ventilasjon
Se ellers utbyggers leveransebeskrivelse for utfyllende
informasjon.
Oppvarming
Ved å kjøpe helt nytt sikrer du deg en bolig med effektiv
og økonomisk oppvarming.

utfyllende informasjon. Se www.energimerking.no
for mer informasjon om energimerking av boliger
Eiendomsbetegnelse
Gnr.: 188, Bnr.: 757 i Lindås kommune.
OMRÅDE
Tomt
3290 m² – Eiertomt.
Boligene ligger rundt et felles, solrikt tun som opparbeides med grøntområder og plass hvor barn og
barnebarn kan leke. Med garasjeanlegg under byggene blir det også færre biler på overflaten. På baksiden av bygget er det en liten, koselig uteplass for
alle i Knarvikparken.
Beliggenhet
Knarvikparken: Sjønært, solrikt og sentralt.
Fra Knarvikparken er det bare en kort spasertur til
Knarvik senter hvor man finner det meste av service
tilbud. Det er også kort vei til buss og snøggbåtkai.
Med snøggbåten kommer man seg til Bergen på kun
30 minutter. De fleste leilighetene vil ha fin utsikt mot
fjorden og ha gode solforhold. Nede i sjøkanten dis
ponerer sameiet, sammen med Knarvik Terrasse, også
et område med naust, brygge og felles uteplass.
Adkomst
Tomten har adresse Kvassnesvegen 57 og man får enkel
adkomst inn til bygget.
Parkering
En fast p-plass i felles garasjeanlegg. Forøvrig gjesteparkering. Mulighet for noen av de større leilighetene å kjøpe ekstra p-plass. Kfr. megler.

I Knarvikparken installeres bl.a. ventilasjonsvarmepumpe fra NIBE i alle leiligheter. Denne gir varme,
varmt tappevann og balansert ventilasjon med
varmegjenvinning i leiligheten. Frisk luft forvarmes
før den tilføres leilighetenes stue og soverom. Varm,
fuktig luft trekkes ut fra våtrom og kjøkken. Varmt
vann føres til varmekonvektor i stue og sørger for god
varme selv på kalde vinterdager. Du får en energivennlig bolig med et godt inneklima – godt for både
deg, miljøet og lommeboken.

Reguleringsforhold
Eiendommen er regulert til boligformål.Reguleringsplan m/bestemmelser kan leses på meglers kontor.

Energimerking
Energimerking gir relevant informasjon om hvor
energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen
strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). De aller
fleste eldre boliger vil få en karakter i den nedre delen av skalaen (E-G). Boligene i Knarvikparken vil ha
energimerke B. Endelig energiklasse vil bli meddelt
den enkelte kjøper før overtakelse. Kfr megler for

Fellesutgifter
Felleskostnader er stipulert til ca kr. 20,- pr. kvm. BRA
pr. mnd. + kostnad til Canal Digital, Maxi Pluss, som
innbefatter både Kabel-TV og bredbånd. Summen er
basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter. Estimert
fellesutgift pr leilighet er oppgitt i prisliste. Kostnader
til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkelte

Vei, vann og kloakk
Privat stikkledning for vann og kloakk til offentlig
nett.
ØKONOMI

seksjoners sameiebrøk. Felleskostnadene skal blant
annet dekke forsikring av bygningsmasse, drift og vedlikehold, forretningsførsel, samt bredbånd/kabel-Tv.
Det understrekes at oppgitte fellesutgifter kun er et
estimat og at endelige fellesutgifter kan bli både lavere
og høyere.

Omkostninger
Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdien. Dokumentavgift er 2,5%,
se prislisten. Tinglysingsgebyr for skjøte er for tiden
kr. 525,-, tinglysingsgebyr for evt. pantedokument er
for tiden kr. 731,- inkl. panteattest.

Ved sluttoppgjør innbetales en oppstartskapital på
kr. 50,- pr kvm BRA til sameiet. Dette er ikke å forstå
som et forskudd på månedlige fellesutgifter, men som
en engangs innbetaling til sameiets konto. Megler
sørger for innkreving sammen med sluttoppgjør.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter
og gebyrer.

Heftelser som skal følge eiendommen
Det er ingen pengeheftelser som skal følge eiendommen.

Finansiering
Knarvikparken er basert på privatfinansiering.
Det kan gies tilbud om finansiering i Sparebanken
Vest etter bankens kredittvurdering. Kontakt gjerne
megler, eller ring tlf: 05555.

Sameiet har pliktig medlemskap i velforening for
Knarvik Terrasse.
Sameiet har legalpanterett i samtlige seksjoner for
sine krav på dekning av felleskostnader og andre krav
som følger av sameieforholdet.
Offentlige avgifter
Kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt er
ikke fastsatt. Dette blir beregnet av Lindås kommune
ved ferdigstillelse av bygget og vil bli krevet inn av
kommunen direkte fra de enkelte seksjonseiere . Innkreving vil bli sendt ut kvartalsvis.
Pr august 2016, er det ikke eiendomsskatt i Lindås
kommune.
Ligningsverdi
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien
fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om eiendommen er såkalt
«primærbolig» (der eier er folke-registrert bosatt)
eller «sekundærbolig» (alle andre eiendommer man
måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil
normalt utgjøre ca. 30% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For
sekundærboliger vil lignings-verdien utgjøre 40% av
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med
boligens areal. Se www.skatteetaten.no for nærmere
informasjon.
Betalingsbetingelser
Innen 2 uker fra kontraktsinngåelse skal 10% av
kjøpesummen være innbetalt til meglers klientkonto
forutsatt at selger har stilt garanti etter bustadoppføringslovas § 12. Resten av kjøpesummen, omkostninger samt oppstartskapital til sameiet, skal
være betalt til meglers klientkonto før overlevering
av nøkler.

Videre tas det forbehold om at avgiftsgrunnlaget
godkjennes av Statens Kartverk.

Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke, kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbud
om forsikring, finansiering eller plassering gjennom
Sparebanken Vest.
ØVRIGE KJØPSFORHOLD
Visning
Se boligavisen eller internett: www.emvest.no eller
www.finn.no. Ellers etter avtale med megler.
Av sikkerhetshensyn må interessenter og kjøpere
ikke ta seg inn på byggeplass uten etter avtale med
utbygger.
Forbehold
Utbygger tar forbehold om minimumssalg innen
30.12.2016 og endelig offentlig godkjenning innen
samme dato.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og
betingelser på usolgte enheter uten forutgående
varsel.
Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik
mellom prosjektbeskrivelse og tegninger i prospekt/
internettside, er det prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger for den aktuelle enhet som gjelder.
Alle modeller, perspektiver, illustrasjoner og møblerte
planskisser er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Det kan derfor, i illustrasjonene, fremkomme
elementer som ikke inngår i leveransen.
Det henvises til leveransebeskrivelse for utførlig
beskrivelse av hva som medfølger.

Overtagelse
Oppstart er beregnet så snart minimumssalg er
oppnådd og byggetillatelse foreligger. Byggetid er
beregnet til ca. 18 mnd. fra oppstart. Byggetiden
kan påvirkes av klimatiske forhold og andre forhold
som ikke ligger under entreprnørens kontroll. Angitt
byggetid er derfor ikke bindende for utbygger.
Kjøper vil bli varslet om overtakelsesmåned senest
3 måneder i forveien. Innkalling til overtakelse skal
så skje med minimum 3 ukers varsel og den der angitte dato vil være avtalt overtakelsesdato og være
utgangspunkt for eventuell beregning av dagmulkt.
Diverse
Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer boligens salgssum med mer enn
15%. Kjøper kan ikke kreve å få utført endrings- eller
tilleggsarbeider dersom dette vil føre til ulemper for
selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å
få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell
fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatel
sen. Det vises for øvrig til bufl. §9.
Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/-leveranser
som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av
garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil
være å anse som usikret. Dersom betaling av tilleggsarbeider/-leveranser finner sted før overtagelse risikerer kjøper å tape sine penger dersom leverandør/
utbygger går konkurs. Megler anbefaler kjøper å ikke
betale for tilleggsleveranser til leverandører/utbygger
før overtagelse av boligen finner sted. Dette må kjøper
avtale med leverandør i forkant.
Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil
skjøtet er tinglyst eller selger stiller forskuddsgaranti
etter bustadoppføringslovens § 47.
Innbetalt beløp til meglers klientkonto tilhører
kjøper og kan fritt disponeres av kjøper inntil selger
har oppfylt sine forpliktelser.
Utbygger plikter å stille garanti, jfr. § 12 i bustadoppføringslova. Dersom utbygger stiller garanti
etter bustadoppføringslovas § 47, kan innbetalt del
av kjøpesum utbetales til selger før overtagelse og
tinglysing av skjøte.
Entreprenørgaranti skal foreligge fra selger før
kjøper innbetaler noen del av kjøpesummen.
Adgang til utleie
Dette er selveiende leiligheter og kan fritt leies ut.
Eier skal likevel varsle styret i sameiet om fremleie
og sameiet kan kreve opphør av leieforhold dersom
utleien er til alvorlig sjenanse for øvrige sameiere.
Se utkast til vedtekter.
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Leveransebeskrivelse
Konsesjon
Eiendommen er konsesjonspliktig: NEI
Grunnet eiendommens størrelse må egenerklæring
om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper og stemples
av Lindås kommune.
Velforening
Sameievedtekter mellom kjøperne legger føringer
for evt. velforening, fellesutgifter, vedlikehold mm.
Sameiet opprettes av sameierne i fellesskap.
Sameiet har pliktig medlemskap i velforening for
Knarvik Terrasse.
Tilliggende rettigheter
Beboere i Knarvikparken har, sammen med sameiere i Knarvik Terrasse, bruksrett til et fellesområde
ned ved fjorden. Se vedtekter for velforening for
ytterligere informasjon.
Forpliktelser
Følgende servitutter følger eiendommen:
26.09.2014 822079 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 2
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 3
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 4
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 5
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 6
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 7
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 8
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 9
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 10

Dokumentene kan leses hos megler.

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN

Sameiet har pliktig medlemskap i velforening for
Knarvik Terrasse.

1. Nabolagsprofil
2. Prislister
3. Teknisk leveranse
4. Kart
5. Tegninger
6. Kjøpetilbud

Sameiere plikter å følge de til enhver tid gjeldende
vedtekter for sameiet.
Ferdigattest / midl. brukstillatelse
Det må foreligge brukstillatelse eller ferdigattest før
overtagelse kan finne sted.
Budgivning
Forskrift om eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer hvordan budgivning skal foregå. Særlig viktig
for deg som forbruker er § 6-3 (4) som bestemmer at
megler kun kan «.....formidle bud, aksepter og avslag
som er gitt skriftlig. Oppdragstaker skal innhente
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud
formidles».
Kjøpetilbud skal, om ikke annet er særskilt avtalt,
gis ved at man fyller ut Eiendomsmegler Vest AS
sitt skjema. Kjøpetilbud kan så leveres på ett av
Eiendomsmegler Vest sine kontorer eller sendes til
megler pr e-post. Megleren må alltid varsles på telefon før kjøpetilbud sendes inn. Megler skal så snart
som mulig bekrefte skriftlig ovenfor interessent at
kjøpetilbud er mottatt.
Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert
tilbud.

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.

Kjøper er bundet av sitt kjøpetilbud når dette er
levert til megler. Selger er bundet når han skriftlig har
akseptert det mottatte kjøpetilbud.

GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
26.09.2014 822079 ERKLÆRING/AVTALE

KONTAKT

Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 1
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 2
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 3
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 4
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 5
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 6
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 7
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 8
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 9
Rettighetshaver: 1263 / 188 / 642 / / 10

Ansvarlig megler
Tor Arne Fostervold, Megler MNEF
Tlf 93 45 90 45

Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om overheng
Bestemmelse om vedlikeholdsarbeid

Eier/utbygger
Stoltz Bolig AS

GRUNNDATA
28.06.2007 519945
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Megler
Pål Huun Monsen, Eiendomsmegler MNEF
Tlf. 95 26 58 65
Saksnummer
8160003

MEGLERFORETAKETS VEDERLAG
Meglerforetakets vederlag dekkes av selger, og følgende er avtalt:
Provisjon: Kr.42.000,- pr solgte leilighet.
Oppstartshonorar: Kr.30.000,Oppgitte priser er eks. mva.
Selger dekker i tillegg følgende:
Innhenting av opplysninger fra offentlige instanser.
Selger dekker annonsekostnader, samt utgifter til ut
arbeidelse av 3D illustrasjoner, fotografering, prospekt,
annonser og all annen markedsføring. Kostnader ved
bruk av reklamebyrå dekkes av selger.

GENERELT
Knarvikparken ligger sentralt plassert i Kvassnesvegen, med kort gangavstand til alle fasiliteter
i Knarvik. Her er lunt og godt med fin utsikt ut mot
fjorden og gode solforhold.
Prosjektet består av 36 leiligheter i størrelser fra
54 m2 til 112 m2 alle med romslige terras
ser/
balkonger.
Garasjeanlegget ligger i underetasje på byggene
samt delvis under uteområdet. Leilighetene kan nåes
via trapp eller heis opp i byggene
Alle leiligheter får livsløpstandard og energimerke B.
STANDARD OG LØSNINGER
KONSTRUKSJONER OG MATERIALER
Konstruksjoner
Byggets bærende konstruksjoner og etasjeskillere
vil i hovedsak bli utført som betongkonstruksjoner
med stålsøyler i byggets hovedfasader. Skillevegger
mellom boenhetene og heishus/trapperom utføres
som betongkonstruksjoner, med unntak av noen
leiligheter i plan 1 hvor det blir lyd/brannskillevegg i
stål/tre og gips.

Plasstøpte balkonger er å anse som utendørs overflater, og mindre ansamlinger av vann vil derfor
kunne oppstå på gulvoverflaten og i renner etter
regnvær.

Garderobeskap til soverom leveres som kombiskap
med glatte hvite fronter der ene delen har hyller og
den andre delen garderobestang. Det leveres 2x1 m
skap i hovedsoverom og 1 m skap i øvrige soverom.

Innvendig i leiligheter
Innvendige vegger i leilighetene leveres som bindingsverksvegger med varierende tykkelse og med
stendere i stål eller tre. Veggene kles med gips som
males, innvendige vegger rundt bad isoleres med
mineralull.

Det leveres hvite skyvedører foran teknisknisje på
bad der dette er hensiktsmessig.

Skillevegger mellom leiligheter leveres i hovedsak
som sparklede og malte betongvegger, unntatt noen
leiligheter i 1. etasje hvor det blir lydvegg i stål eller
tre m/gips.

På gjestebad og WC leveres enkel servant med speil
og stikkontakt.

Alle himlinger (innvendig tak) leveres malt, på betong eller gips.
Enkelte rom, i hovedsak bad, bod og entre,
leveres med nedsenket himling for å gjøre plass
for tekniske installasjoner. Disse areal
ene får en
takhøyde på min. 2,2 m. Også i enkelte andre rom kan
det bli behov for innkassinger i gips for fremføring
av tekniske installasjoner. For øvrig blir takhøyden
innvendig ca 2,55 m. Overgang mellom vegg og tak
sparkles og males (listfri).

Øvrige yttervegger utføres vesentlig som bindingsverksvegger med 250 mm isolasjon og skjulte
stålsøyler. Det gjøres oppmerksom på at det vil
kunne forekomme synlige søyler i leilighetene. Dette
vil bli avklart i forbindelse med detaljprosjektering.

Normale svinnriss som oppstår i uttørkingstiden gir
ikke grunnlag for reklamasjon.

Takkonstruksjonen består av Q-dekke med isolasjon
oppå, innvendig kledd med gipsplater. Utvendig taktekking utføres med folie eller tilsvarende.

Badene leveres med fliser på gulv og vegger, og malt
gipshimling i tak.

Vinduer leveres som trevinduer med utvendig
aluminiumsavdekning for å redusere behov for
fremtidig vedlikehold. Alle vinduer i boenhetene
leveres i.h.t dagens energikrav. Det gjøres oppmerksom på at vinduenes gode isolasjonsegenskaper
under visse værforhold kan medføre dugg på
vinduenes utside.
Terrasser på terreng i 1. etasje leveres med belegningsstein av betong eller tilsvarende. Balkonger i
1., 2. og 3. etg leveres i betong.
Rekkverk på balkonger blir i hovedsak glass med
innramming og håndløper av stål/aluminium eller
lignende. Rekkverk i trapper leveres med pulverlakkert spilerekkverk.

Gulv i leilighetene leveres med lakket eikeparkett
med lakkert gulvlist i eik.

WC leveres med flis på gulv og malte vegger.
Innvendige dører i leilighetene (skyvedører og slagdører) leveres i glatt, fabrikkmalt utførelse med luftespalte ved gulv. Karm og tilsetninger til dører og
vinduer leveres malt, hvit, fra fabrikk. Lister leveres
hvitmalt fra fabrikk med synlig stift.
Entredør vil være glatt laminatdør med lik farge utvendig og innvendig, og leveres med foreskrevet
brann- og lydklasse og kikkehull.
Skap og innredning
Kjøkkeninnredning leveres i tidstypisk design med
rene linjer og overflater fra HTH, Norema eller
lignende inkl. hvitevarepakke. Benkeplate leveres
i laminat. Videre leveres bestikkinnlegg i skuffeseksjon og avfallsbeholder i benkeskap.

På hovedbad leveres 600-800 mm servantskap
under vask. I tillegg leveres speil med lysarmatur
med stikkontakt.

Fellesarealer
Hovedtrapperommene leveres med fliser i repos
og trapper, og pulverlakkert spilerekkverk. Vegger
i trapperom leveres malt.
Trinnlydsbelegg i korridorer.
Underetasjen (garasje) leveres med automatisk port
med fjernstyrt åpning.
Betongvegger og dekker i underetasje leveres
ubehandlet. Gulv i garasje leveres asfaltert.
Sportsboder i garasje leveres som prefabrikerte
nettingboder Troax eller tilsvarende, boddør med
lås som inngår i byggets låssystem, gulv i boder blir
støpt, boder i korridorer leveres med tette vegger.
Det presiseres at bodene i underetasjen ikke vil være
egnet for oppbevaring av tekstiler, papir eller annet
som ikke tåler å bli plassert i en underetasje.
Ved inngangsparti på plan 1 leveres postkasser. Det
vil bli installert dørtelefonanlegg.
Utomhus blir det planert med belegningsstein, grus,
plen og beplanting, og det leveres enkel møblering
til fellesanlegg.
TEKNISKE INSTALLASJONER
Varme, ventilasjon, varmt tappevann
Det installeres en ventilasjonsvarmepumpe type
NIBE F470 i alle leiligheter. Denne gir varme, varmt
tappevann og balansert ventilasjon med varmegjennvinng i leilighet. Varmepumpeenheten plasseres fortrinnsvis i «vaskeromsseksjon» eller i bod.
Friskluften filtreres og forvarmes før den tilføres
leilighetenes stue og soverom. Luften trekkes ut via
våtrom og kjøkken. Kanalinstallasjon er planlagt ført
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Reguleringsbestemmelser med mer

over nedsenket himling, eller i innkassede kanaler
ved tak og over kjøkkenets overskap. For avtrekk fra
kjøkken leveres avtrekkshette.

Det leveres nødvendig belysning i sports
boder,
i fellesanlegg samt lampe i tak i innvendig bod og
1 utvendig lampe på balkong/terrasse.

GJENNOMFØRING, FINANSIERING OG
EIERFORM
Stoltz Bolig AS vil stå som utbygger av prosjektet.

Det monteres 1 stk varmekonvektor i stue for fordeling av varme .

Ringeanlegg med klokke i entre og ringeknapp ved
entredør. Alle leiligheter er knyttet til dørtelefonanlegg

Knarvikparken er planlagt privatfinansiert. Det vises
til betingelser i gjeldende prisliste.

For ventilering av sportsboder leveres mekanisk
avtrekksanlegg eller avfuktingsanlegg.
Sanitæranlegg
Vannforsyningen er planlagt utført som rør-i-rør
system. Fordelingsskap for rør-i-rør system monteres
fortrinnsvis i vegg på bad/vaskeromsseksjon.
På hovedbad vil det for øvrig bli montert hvit nedfelt servant i underskap, med ett-greps batteri i
forkrommet utførelse. På wc og gjestebad leveres
enkel ser-vant med ett- greps batteri i forkrommet
utførelse.
Det monteres videre ettgreps termostat dusjbatteri
med armert dusjslange og glider på vegg for høyderegulering. Dusjvegger leveres på hovedbad.
Det leveres veggmonterte toaletter.
Brannsikkerhet
Leiligheter leveres med sprinkling i samsvar med TEK
10.
I leilighetene blir det montert forskriftsmessig
brannvarsling. I alle leilighetene leveres det et 6 kg
pulverapparat.
I fellesanleggene vil det bli installert varslingsanlegg
hvor det er krav om dette.
Elektriske installasjoner
Sikringsskap leveres innfelt i vegg i entre eller innvendig bod. Målere for leilighet vi stå i etasjefordeler
i felleskorridor pr. etasje.
I leilighetene vil det bli montert belysning over speil
på bad og benkarmatur under overskap på kjøkken.
I tillegg leveres spotter i tak på hovedbad og i entre
og taklampe på wc/gjestebad og bod Ellers i leilighet
leveres «normalt omfang» av doble stikkontakter og
lysbrytere.

Antenne/telefon/data
Leilighetene leveres med multimediekontakter i stue
og hovedsoverom, og det fremlegges kabling for
tilknytning til bredbånd / kabelTV Canal digital.
Avfallsanlegg
Det vil bli laget eget utvendig bossrom med avfallscontainere.
TILLEGGSLEVERANSER
Det vil, etter nærmere fastsatte retningslinjer, bli
anledning til bestilling av endringer og tilleggsleveranser. Det forutsettes at bestillinger foreligger
i tide slik at endringene kan gjennomføres uten forsinkelser for prosjektet. Tidsfrister og muligheter for
endringer vil det bli orientert om senere.

Knarvikparken vil bli organisert som sameie etter
«Lov om eierseksjoner» med eget skjøte på hver
leilighet og tilhørende ideell andel av fellesarealer
samt utvendige fellesarealer. Forslag til sameievedtekter vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt.
Stoltz Bolig AS vil starte byggeprosjektet så snart
nødvendige tillatelser foreligger og tilstrekkelig antall boliger er forhåndssolgt. Antatt byggetid regnet
fra byggestart er ca 16-17 mnd.
02.06.2016

Tilleggsbestillinger må leveres fra prosjektets leverandører for de respektive fag.
DIVERSE
Beplanting, møblering, baderomsutstyr etc som
vist på tegninger er ikke inkludert ut over det som er
spesifisert i denne beskrivelse. Vi gjør også oppmerksom på at videre detaljutforming av prosjektet vil
kunne medføre mindre endringer og justeringer
i forhold til salgsprospektets tegninger uten at dette
gir grunnlag for endring av pris. Slike endringer kan
eksempelvis gjelde endrede kanaler/sjakter for fremføring av tekniske installasjoner, endringer av bæresystemer/søyler, mindre arealmessige og fasademessige endringer eller endringer i prosjektet som
følge av vilkår i endelig byggetillatelse for prosjektet.
Utomhusanlegget blir endelig fullført etter at siste
bolig i prosjektet er tatt i bruk.
Antennesignaler kan før siste innflytting være av
varierende kvalitet.

Ledningsnettet legges i hovedsak skjult, men synlig
installasjon vil kunne forekomme mot brann- eller
lydklassifiserte vegger.

Datategningene er en illustrasjon av prosjektet
og samsvarer ikke nødvendigvis med arkitektens
plan- og fasadetegninger eller situasjonsplan/utomhusanlegget. Slike datategninger og illustrasjoner er
ikke og anse som kontraktsdokumenter.

Det leveres termostatstyrte elektriske varmekabler
på bad.

Kjøpsavtalen vil inneholde tegninger og beskrivelse
som er bindende for partene.
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Eiendomsmegler Vest er engasjert som eiendomsmegler for prosjektet. Selger forbeholder seg retten
til å endre prisen på usolgte leiligheter.
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Lindås kommune
Adresse: Kvernhusmyrane 41, Rådhuset, 5914 ISDALSTØ
Telefon: 56 37 50 00
Utskriftsdato: 17.06.2016

Opplysningar til eigedomsmeklar
EM §6-7

Planstatus

Kjelde: Lindås kommune

Gjeld eigedom:
Kommunenr.: 1263 Gardsnr.: 188 Bruksnr.:
Adresse: Kvassnesvegen 57, 5914 ISDALSTØ
Referanse: 8160003

757

Kommunedelplan vedteke
Dato

Kommunedelplan Knarvik - Alversund
27.09.2007

Planen er vedlagt

Ja

Eigedomen ligg i område som er
avsett til

Sjå kommentar

Status reguleringsplan
Planen er vedlagt

Ja

Eigedomen ligg i regulert område

Ja

Namn på plan

Knarvik terrasse, endring 2015

Reguleringsføremål

Bustad

Eksisterer det planforslag som vedkjem eigedomen:

Nei

Eksisterer det igangsett planlegging som vedkjem eigedomen:
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Nei
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Lindås kommune
Adresse: Kvernhusmyrane 41, Rådhuset, 5914 ISDALSTØ
Telefon: 56 37 50 00
Utskriftsdato: 22.06.2016

Opplysningar til eigedomsmeklar
EM §6-7

Tilknytting til veg, vatn og avlaup

Kjelde: Lindås kommune

Gjeld eigedom:
Kommunenr.: 1263 Gardsnr.: 188 Bruksnr.:
Adresse: Kvassnesvegen 57, 5914 ISDALSTØ
Referanse: 8160003

757

Vatn

Eigedomen er ikkje tilknytta offentleg nett.

Avløp

Eigedomen har ikkje avløp.

Veg

Eigedomen er tilknytta offentleg veg.

Bindende kjøpetilbud
Navn:

_________________________________________________________________________________________

Fnr. (11 siffer):

____________________________________________

Telefon: 		

_______________________________ E-post:___________________________________________________

Navn:

_________________________________________________________________________________________

Fnr. (11 siffer):

____________________________________________

Telefon:		

_______________________________ E-post:___________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________________________________________

Postnr.:

_______________________________ Poststed:_________________________________________________

Undertegnede bekrefter å kjøpe leilighet nr.:_______________________ i prosjektet Knarvikparken som skal oppføres på gnr.: 188,
bnr.: 757 m.fl. i Lindås kommune.
til fast pris kr.________________________________________________
skriver kroner______________________________________________________________________________________00/100
med tillegg av omkostninger jfr. prosjektets prisliste.
� Budgiver/Kjøper er kjent med at kjøpetilbudet er bindende for kjøper når denne er innlevert til meglerforetaket.
� Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har akseptert samme kjøpetilbud.
� Avtalen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at bindende kjøpsbekreftelse er signert. Kjøpekontrakten er
basert på Bustadoppføringslova. Budgiver/Kjøper er pliktig til å undertegne kjøpekontrakten når denne fremlegges.
� Dersom budgiver/kjøper ikke er forbruker vil det bli inngått kjøpekontrakt etter bestemmelsene i avhendingsloven.
� Budgiver/Kjøper plikter å fremlegge gyldig finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen samtidig med innlevering
av kjøpetilbudet. Om finansieringsbekreftelse ikke fremlegges innen fristens utløp står selger fritt til å heve avtalen.
Betalingsbetingelser:
Ved kontraktsinngåelse skal 10 % av kjøpesummen betales til meglers klientkonto.
Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelsen.
Budgiver/Kjøper har fått seg forelagt, gjort seg kjent med og aksepterer prospekt med tegninger og beskrivelser, kjøpekontrakten,
forslag til vedtekter og prisliste samt dette kjøpetilbudet
Forbehold: Selger har forbehold om minimumssalg og offentlig godkjenning. Se prospekt for detaljer.
Identifikasjonskontroll:
Type legitimasjon:_________________ Kontrollnr.:______________________ Kontrollert av:___________________________
Sted: ____________________________ Dato ___________________________
For kjøper:

ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER.
Vi tar atterhald om at det kan vere avvik i registra/karta/arkiva våre når det gjeld den faktiske situasjonen og at det kan liggje føre forhold
omkring eigedom og bygningar som kommunen ikkje er kjend med. Dei som brukar informasjonen, må derfor vere medviten på samanheng og
føremål som han blir nytta i, og bruke informasjonen kritisk.
Papirutskrifter frå det digitale kartverket kan innehalde liner som lett kan føre til misforståingar. Dette gjeld ofte karttema som leidningar og
eigedomsgrenser som i mange tilfelle kan vere unøyaktige. Derfor må for eksempel ikkje gravearbeid på leidningar gjerast utan at leidningen i
marka er påvist.
Kommunen kan ikkje stillast økonomisk ansvarleg for bruk av informasjon som blir oppgitt i samanheng med eigedomsførespurnader.
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________________________________
________________________________
Signatur/underskrift				
Signatur/underskrift
Akseptert
Bergen, den _________________________________
For selger:
____________________________________________
Underskrift
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Finansieringsbekreftelse
Vedlegg til bindende kjøpetilbud datert _____________________________ mellom
________________________________________________________________________________________________________
Kjøper(e)
Og Stoltz bolig AS entreprenør/selger ved kjøp av leilighet i Knarvikparken.
Det er avtalt at forbruker skal betale til entreprenør for prosjektert bolig som beskrevet i ovennevnte kjøpetilbud.
Kjøpesum kr ___________________________________________________

Kontakt oss
i dag!
Knarvikparken selges etter «først-til-mølla»-prinsippet,
dvs. er det du som har kontaktet oss først, er det du som
får velge leilighet først. Om du har en spesiell leilighet
du ønsker, kan det være lurt å ta kontakt med oss så tidlig i prosessen som mulig. Vi hjelper deg med alle de
spørsmålene som dukker opp når man ønsker å skifte
bolig. Vi er tilgjengelig på mail, telefon og på kontoret.
Stikk gjerne innom, så tar vi en hyggelig boligprat!

Skriver Kroner______________________________________________________________________________________00/100
Dersom megler skal tilbakebetale for mye innbetalt kjøpesum brukes følgende

Megler
Knarvikparken

Megler
Knarvikparken

TOR ARNE FOSTERVOLD
Megler MNEF
Direkte: 55 21 69 36
Mobil: 93 45 90 45
E-post: tor.fostervold@emvest.no

PÅL HUUN MONSEN
Eiendomsmegler MNEF
Direkte: 55 21 69 35
Mobil: 95 26 58 65
E-post: pal.monsen@emvest.no

Eiendomsmegler Vest
Jonsvollsgaten 2, Bergen sentrum

Eiendomsmegler Vest
Jonsvollsgaten 2, Bergen sentrum

Megler – bruktbolig
Knarvik

Megler – bruktbolig
Knarvik

MAGNE STORHEIM
Regiondirektør – Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 95 26 59 04
E-post: magne.storheim@emvest.no

LISA MARIE TVEDT
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 91 18 96 67
E-post: Lisa.Tvedt@emvest.no

Eiendomsmegler Vest
Knarvik senter

Eiendomsmegler Vest
Knarvik senter

bankkontonr.:________________________________, navn på bank:________________________________________________
Forbruker ber banken om å gi nedenstående bekreftelse på finansiering til entreprenør/selger ved megler.
Bekreftelsen kan ikke tilbakekalles uten samtykke fra entreprenør.
Bekreftelsen kan ikke tilbakekalles uten samtykke fra entreprenør.
Sted, dato: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Kjøper(e)
Navn på bank/finansinstitusjon:_____________________________________________________________________________
bekrefter herved at ovenstående kjøper kan finansiere kjøpet av ovennevnte bolig.
Vi er også kjent med, og aksepterer, at vi ikke kan få pantesikkerhet i seksjonen før skjøte til kjøper er tinglyst.

Trenger du
verdivurdering?
Ofte eier man en bolig allerede - og for de fleste av oss
er egenkapitalen vår bundet her. Om du ønsker kan en
av våre meglere ta kontakt med deg slik at du kan få en
verdivurdering av din eksisterende bolig.
Vi har valgt ut to meglere som begge har høy lokal
kunnskap i området. De er lokalisert på vårt kontor på
Knarvik senter.

Sted, dato:_____________________________________________________
______________________________________________________________
Bankens signatur og stempel
Telefonnr:_____________________________________________________
Kontaktperson:_________________________________________________
Finansieringsbeviset skal utstedes i 3 – tre - eksemplarer hvorav det ene beholdes av banken, det andre av forbruker/megler og
det tredje av entreprenør.

Meglers besøksadresse:
Jonsvolls gate 2, 5011 Bergen
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Org.nr.:
940434254

Meglers postadresse:
Postboks 7999, 5020 Bergen

Sparebanken Vest sine rådgivere på
Knarvik senter gir deg også gode råd
om finansiering og forsikring når du
skal bytte bolig.

TERJE HOPLAND
Kunderådgiver,
Sparebanken Vest, Knarvik
Mobil: 95 26 58 91
E-post: terje.hopland@spv.no

BJARNE KALAND
Senior Kunderådgiver,
Sparebanken Vest, Knarvik
Mobil: 45 60 79 58
E-post: bjarne.kaland@spv.no
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www.knarvikparken.no
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TOR ARNE FOSTERVOLD
Megler MNEF
Tlf: 93 45 90 45
tor.fostervold@emvest.no

PÅL HUUN MONSEN
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 95 26 58 65
pal.monsen@emvest.no

