
   Toppleilighet i grønne
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MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO

Eiendomsmeglerfullmektig

Audun Thorp Bjørnstad

Telefon: 22 87 16 65
Mobil: 91 32 05 66
E-post: audun@aktiv.no
Faks: 22 87 11 91

Aktiv Eiendomsmegling Carl Berner
Chr. Michelsensgate 2, 0568 Oslo

Nøkkelinformasjon
Prisant.: Kr 2 500 000
Fellesgj.: Kr 25 001
Totalt: Kr 2 525 001 + omk.
Omkostn.: Kr 70 842
Totalt inkl.
omkostninger

Kr 2 595 843

Felleskostn.: Kr 1789 per mnd.
Eier: Line Marie Hoel
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eierseksjon
Byggeår: 1978
Bra/P-rom: 45 m²/ 42 m²
Ant. rom: 2
Gnr./bnr./snr.: 104/98/25
Oppdragsnr.: 38170089

Velkommen til visning!
 Drømmer du om en lekker leilighet med fine detaljer -En
leilighet som får deg til å føle deg hjemme? Da er dette
boligen for deg!

Din neste leilighet kan skilte med følgende:
-Lys og pen 2-roms topp-leilighet
-Luftig beliggenhet i byggets 4. etasje
-Entré med god oppbevaringsplass
-Praktisk stue- og kjøkkenløsning
-Garasjeplass i felles garasjeanlegg
-Stor sydvendt balkong på 13 kvm
-Soverom vendt ut mot rolige fellesarealer
-Pent flislagt bad med opplegg for vaskemaskin.
-Praktisk innvendig bod med god lagringsplass
-Tidsriktige fargekombinasjoner
-Gode innredningsmuligheter
-Arealeffektiv planløsning
-Varmt vann inkludert i felleskostnadene
-Attraktiv og rolig beliggenhet
-Gode treningsmuligheter, sommer som vinter

Oppdragsansvarlig

Audun Thorp Bjørnstad
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Maria Dehlis vei ligger i rolige
omgivelser på Grorud. Herifra
kommer du deg raskt til både E6 og
Rv. 4 slik at du enkelt kommer deg
rundt i byen. Boligen ligger i et stille
og rolig område, nesten innerst i
Maria Dehlis vei, som er en blindvei,
skjermet for gjennomgangstrafikk.
Området grenser til store flotte
grøntarealer med og de nærmeste
turstiene har sitt utspring rett fra
sameiets gjesteparkering.

 Nærområdet byr på nydelige
bademuligheter om sommeren og
flott skiterreng om vinteren. Du har
gangavstand til nærbutikker som
Kiwi og Rema 1000, samt eget
senter med helsestasjon,
legekontor og svømmehall. Ikke
langt unna finner du også Stovner
Senter som tilbyr kafèer, apotek,

bank, vinmonopol og en rekke andre
butikker. Området har mye å by på
allerede i dag og området er stadig i
utvikling!
Få minutters gange til Haugenstua

togstasjon med hyppige avganger i
tillegg er Furuset t-bane og
bussholdeplass innen akseptabel
gåavstand.

Ditt nye nærområde
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MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO

  Velkommen hjem!

Noe av det første som møter deg i det du kommer inn i stuen er de store
       vindusflatene som sørger for at naturlig lys kan strømme inn!
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    Stuen oppleves som lys og hyggelig. Her har du god plass til flere
                møbleringsløsninger og utgang til en stor balkong!
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MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO

      I stuen finner du god plass til et fint spisebord hvor du kan samle
                                venner og kjente til en herlig middag!
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  En herlig uteplass!

   Balkongen har rikelig med plass til utemøbler slik at du kan invitere
         venner på grillmiddag her ute, når grillen er kald, kan du
    enkelt trille den inn i den utvendige boden på terrassen. -Smart!
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MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO

    Kjøkkenet er nytt fra 2010 og ligger som en forlengelse av stuen slik
   at du kan holde kontakt med gjester, selv fra kjøkkenet! Her finner du
      integrerte hvitevarer som stekeovn, kokeplate og oppvaskmaskin.
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     På dette innbydende soverommet er det enkelt å finne hvilepulsen!
     Rommet har en meget behagelig fremtoning og beliggenheten ut
                      mot din egen balkong er perfekt for natteroen
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MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO

Badet har en pen innredning med glatte, hvite fronter, gulvmontert
           toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin!
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Intervju
med
selger

- Når kjøpte du leiligheten?
- Jeg kjøpte leiligheten på
sommeren i 2012

- Hva var avgjørende for valget ditt?
-  Balkongen, utsikten, lyset

- Hvorfor skal dere flytte?
- Jeg ønsker å flytte litt nærmere
familie.

- Hva har dere likt spesielt godt med
boligen og kommer til å savne mest?
- Balkongen og utsikten, i tillegg
soverommet med sin perfekte
temperatur uansett årstid!

- Hva har dere likt best med området?
- Fine turmuligheter, stille og rolig,
men samtidig kort vei til alt en
trenger takket være gode
kollektivmuligheter.

- Er det noe dere ikke er fornøyde med?
- At toget bare har halvtimesruter på
lørdager og søndager..

- Vinter - vår - sommer og høst.
Hvordan er de ulike årstidene i boligen
og området?
- Utsikten endrer seg, men er like fin
hele året. Leiligheten er enkel å kjøle
ned om sommeren og like lett å
holde god og varm på vinteren.

- Til slutt - beskriv boligen med tre ord!
- Lys, lun og koselig!
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Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
DWデデW Wヴ Wﾐ デｷﾉゲデ;ﾐSゲヴ;ヮヮﾗヴデ ｴ┗ﾗヴ SWデ Wヴ ﾉ;ｪデ ゲヮWゲｷWﾉデ ┗Wﾆデ ヮC C aヴWﾏゲデｷﾉﾉW SW H┞ｪｪWデWﾆﾐｷゲﾆW aﾗヴｴﾗﾉS ゲﾗﾏ Wヴ ゲFヴﾉｷｪ ヴWﾉW┗;ﾐデW ┗WS WｷWヴゲﾆｷaデWく DWデ ┌ﾐSWヴゲデヴWﾆWゲ ;デ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ
ｷﾆﾆW Wヴゲデ;デデWヴ ゲWﾉｪWヴゲ ﾗヮヮﾉ┞ゲﾐｷﾐｪゲヮﾉｷﾆデ WﾉﾉWヴ ﾆﾃ｀ヮWヴゲ ┌ﾐSWヴゲ｀ﾆWﾉゲWゲヮﾉｷﾆデが ﾏWﾐ ┌デｪﾃ｀ヴ Wデ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ ゲﾗﾏ Wヴ ﾏWﾐデ C HｷSヴ; デｷﾉ C ｀ﾆW デヴ┞ｪｪｴWデWﾐ aﾗヴ ;ﾉﾉW ｷﾏヮﾉｷゲWヴデW ヮ;ヴデWヴく
Tｷﾉゲデ;ﾐSゲヴ;ヮヮﾗヴデ Hﾗﾉｷｪ Wヴ Wﾐ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷゲﾆ ヮヴWゲWﾐデ;ゲﾃﾗﾐ ;┗ SW aﾗヴｴﾗﾉS ゲﾗﾏ デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐWﾐ ｴ;ヴ ﾗHゲWヴ┗Wヴデ ﾗｪ ゲﾗﾏが WデデWヴ ｴ;ﾐゲ ゲﾆﾃ｀ﾐﾐが ｴ;ヴ HWデ┞Sﾐｷﾐｪ ┗WS WｷWヴゲﾆｷaデWく R;ヮヮﾗヴデWﾐ Wヴ
ﾉｷﾆW┗Wﾉ ｷﾐｪWﾐ ｪ;ヴ;ﾐデｷ aﾗヴ ;デ SWデ ｷﾆﾆW ﾆ;ﾐ aｷﾐﾐWゲ ゲﾆﾃ┌ﾉデW aWｷﾉが ゲﾆ;SWヴ ﾗｪ ﾏ;ﾐｪﾉWヴが WデデWヴゲﾗﾏ SWデ Hﾉ;ﾐデ ;ﾐﾐWデ ｷﾆﾆW Wヴ aﾗヴWデ;デデ Cヮﾐｷﾐｪ ;┗ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆゲﾃﾗﾐWヴく TｷﾉH;ﾆWｴﾗﾉSデ WﾉﾉWヴ ┌ヴｷﾆデｷｪ
ｷﾐaﾗヴﾏ;ゲﾃﾗﾐ ゲﾗﾏ ｴ;ヴ HWデ┞Sﾐｷﾐｪ aﾗヴ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ Wヴ ｷﾆﾆW デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐWﾐゲ ;ﾐゲ┗;ヴが ﾏWS ﾏｷﾐSヴW ｴ;ﾐ ┌デ ｷ aヴ; ゲｷﾐW a;ｪﾉｷｪW ﾆ┗;ﾉｷaｷﾆ;ゲﾃﾗﾐWヴ WﾉﾉWヴ Wヴa;ヴｷﾐｪ H┌ヴSW ｴ; aﾗヴゲデCデデ ;デ
ｷﾐaﾗヴﾏ;ゲﾃﾗﾐWﾐ ｷﾆﾆW ┗;ヴ ﾆﾗヴヴWﾆデく EｷWヴっaﾗヴﾏWﾉﾉ ﾗヮヮSヴ;ｪゲｪｷ┗Wヴ ヮﾉｷﾆデWヴ C ﾉWゲW ｷｪﾃWﾐﾐﾗﾏ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐが ﾗｪ ｪｷ デｷﾉH;ﾆWﾏWﾉSｷﾐｪ ﾗﾏ W┗Wﾐデ┌WﾉﾉW aWｷﾉっ ﾏ;ﾐｪﾉWヴ a｀ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ デ;ゲ ｷ Hヴ┌ﾆく
DWデデW ｪﾃWﾉSWヴ ゲWﾉ┗ ﾗﾏっ ﾗｪゲC ﾐCヴ ゲWﾉｪWヴ HWﾐ┞デデWヴ Wﾐ WｷWﾐSﾗﾏゲﾏWｪﾉWヴく

TAKSTRAPPORTEN
T;ﾆゲデヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ Wヴ ゲヮWゲｷaｷﾆﾆ aﾗヴ ゲWヴデｷaｷゲWヴデW デ;ﾆゲデﾏWﾐﾐ ;┌デﾗヴｷゲWヴデ ;┗ NﾗヴｪWゲ T;ﾆゲWヴｷﾐｪゲFﾗヴH┌ﾐS ﾗｪ Wヴ ┌デa｀ヴデ ｷ ｴWﾐｴﾗﾉS デｷﾉ NTFゲ ヴWｪﾉWヴく

OM TAKSERINGSFORETAK
T;ﾆゲWヴｷﾐｪゲaﾗヴWデ;ﾆWﾐW ゲﾗﾏ Wヴ ;┌デﾗヴｷゲWヴデ ;┗ NTF ｴ;ヴ ヮヴﾗaWゲﾃﾗﾐWﾉﾉW a;ｪaﾗﾉﾆ ゲﾗﾏ Hﾉ;ﾐデ ;ﾐﾐWデ ┌デ;ヴHWｷSWヴ Tｷﾉゲデ;ﾐSゲヴ;ヮヮﾗヴデWヴ Hﾗﾉｷｪく FﾗヴWデ;ﾆWデゲ ;┌デﾗヴｷゲ;ゲﾃﾗﾐWヴ デｷﾉゲ┗;ヴWヴ SW
ゲWヴデｷaｷﾆ;デWヴ ゲﾗﾏ デ;ﾆゲデﾏWﾐﾐWﾐW ｷ aﾗヴWデ;ﾆWデ ｴﾗﾉSWヴく

OM TAKSTMENN
T;ﾆゲデﾏWﾐﾐ ｷ NTF Wヴ ゲWヴデｷaｷゲWヴデ ;┗ aﾗヴH┌ﾐSWデく NCヴ Wﾐ デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐ Wヴ ゲWヴデｷaｷゲWヴデ ┗ｷﾉ デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐWﾐ ｴ; ヴWデデ デｷﾉ C HWﾐ┞デデW NTFゲ ゲWヴデｷaｷゲWヴｷﾐｪゲﾏWヴﾆW ヮC ;ﾉﾉW ゲｷﾐW ヴ;ヮヮﾗヴデWヴく DWデデW
ﾏ;ヴﾆWヴWヴ ;デ ｴ;ﾐ Wヴ ｷ HWゲｷデデWﾉゲW ;┗ SW ﾐ｀S┗WﾐSｷｪW a;ｪﾉｷｪW ﾆ┗;ﾉｷaｷﾆ;ゲﾃﾗﾐWヴ aﾗヴ SWﾐﾐW デ┞ヮW ﾗヮヮSヴ;ｪく I デｷﾉﾉWｪｪ aﾗヴ┗WﾐデWゲ SWデ ;デ SWﾐ ゲWヴデｷaｷゲWヴデW デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐWﾐ ゲﾆ;ﾉ WデデWヴﾉW┗W SW
WデｷゲﾆW ヴWｪﾉWヴ ﾗｪ SWデ ｪWﾐWヴWﾉﾉW ヴWｪWﾉ┗WヴﾆWデ aﾗヴ ゲｷﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ゲﾃﾗﾐ ﾗｪ WﾉﾉWヴゲ ┌デ｀┗W ﾐﾗヴﾏ;ﾉデ ｪﾗSデ デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐゲゲﾆﾃ｀ﾐﾐく

KLAGEORDNING
DWデ Wヴ ﾗヮヮヴWデデWデ Wﾐ aWﾉﾉWゲ ﾆﾉ;ｪWﾐWﾏﾐS aﾗヴ デ;ﾆゲデHヴ;ﾐゲﾃWﾐ ゲﾗﾏ ﾗｪゲC ﾗﾏa;デデWヴ Tｷﾉゲデ;ﾐSゲヴ;ヮヮﾗヴデ Hﾗﾉｷｪ ﾏWS デｷﾉｴ｀ヴWﾐSW デｷﾉﾉWｪｪゲﾏﾗS┌ﾉWヴく Kﾉ;ｪWﾗヴｪ;ﾐWデ Wヴ ゲ;ﾏﾏWﾐゲ;デデ ;┗ Wﾐ
ﾐ｀┞デヴ;ﾉ aﾗヴﾏ;ﾐﾐが ゲ;ﾏデ ﾉｷﾆW ﾏ;ﾐｪW ヴWヮヴWゲWﾐデ;ﾐデWヴ aヴ; FﾗヴHヴ┌ﾆWヴヴCSWデ ヮC SWﾐ WﾐW ゲｷSWﾐ ﾗｪ aヴ; Bヴ;ﾐゲﾃWﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ゲﾃﾗﾐWﾐW ヮC SWﾐ ;ﾐSヴWく AﾉﾉW aﾗヴHヴ┌ﾆWヴﾆﾉ;ｪWヴ ｷ aﾗヴHｷﾐSWﾉゲW ﾏWS
Tｷﾉゲデ;ﾐSゲヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ ﾗｪ デｷﾉｴ｀ヴWﾐSW デｷﾉﾉWｪｪゲ┌ﾐSWヴゲ｀ﾆWﾉゲWヴ ﾆ;ﾐ ヴWデデWゲ デｷﾉ SWデデW ﾆﾉ;ｪWﾗヴｪ;ﾐWデく Fﾗヴ┌デゲWデﾐｷﾐｪWﾐ aﾗヴ ;デ Wﾐ ゲ;ﾆ ゲﾆ;ﾉ HヴｷﾐｪWゲ ｷﾐﾐ aﾗヴ ﾐWﾏﾐS;が Wヴ ;デ ﾆﾉ;ｪWヴ ｴ;ヴ デ;デデ
ゲ;ﾆWﾐ ﾗヮヮ ﾏWS ﾏﾗデヮ;ヴデWﾐ ┌デWﾐ C ﾆﾗﾏﾏW デｷﾉ Wﾐ デｷﾉaヴWSゲゲデｷﾉﾉWﾐSW ﾉ｀ゲﾐｷﾐｪく NWﾏﾐS; ┗ｷﾉ HWｴ;ﾐSﾉW ;ﾉﾉW ゲﾉｷﾆW ﾆﾉ;ｪWヴ ゲﾗﾏ Wヴ ﾆﾐ┞デデWデ デｷﾉ ゲWﾉ┗W ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ ﾗｪ W┗Wﾐデ┌WﾉﾉW aWﾉﾉWゲ
デｷﾉﾉWｪｪゲ┌ﾐSWヴゲ｀ﾆWﾉゲWヴく

RAPPORTENS STRUKTUR
R;ヮヮﾗヴデWﾐゲ ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴが ﾏWデﾗSｷﾆﾆ ﾗｪ デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪｷ Wヴが ゲC ﾉ;ﾐｪデ SWデ Wヴ ﾐ;デ┌ヴﾉｷｪ ┌デa｀ヴデ ｷ ｴWﾐｴﾗﾉS デｷﾉ Nﾗヴゲﾆ Sデ;ﾐS;ヴS NS ンヴヲヴ ;┗ ヱΓΓヵ ふデｷﾉゲデ;ﾐSゲヴ;ヮヮﾗヴデぶ ﾗｪ NS ンヴヵヱ ふH┞ｪﾐｷﾐｪゲSWﾉWヴぶく
M;デWヴｷ;ﾉHWゲﾆヴｷ┗WﾉゲWヴ ﾗｪ HWゲﾆヴｷ┗WﾉゲWヴ ;┗ ゲ┞ﾏヮデﾗﾏWヴ ヮC デｷﾉゲデ;ﾐSゲゲ┗WﾆﾆWﾉゲW Wヴ ｷ デヴCS ﾏWS ┗WｷﾉWSﾐｷﾐｪ aﾗヴ NS ンヴヲヴ ﾗｪ デｷﾉｴ｀ヴWﾐSW SWaｷﾐｷゲﾃﾗﾐWヴ ﾗｪ デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪｷく B┞ｪｪデWﾆﾐｷゲﾆW
デｷﾉゲデ;ﾐSゲゲ┗WﾆﾆWﾉゲWヴ ;ﾐｪｷゲ ﾗｪゲC ｷ デヴCS ﾏWS NSンヴヲヴ ヮC a｀ﾉｪWﾐSW ﾏCデWぎ
ど Tｷﾉゲデ;ﾐSゲｪヴ;S ヰが TGヰぎ IﾐｪWﾐ ゲ┞ﾏヮデﾗﾏWヴ
ど Tｷﾉゲデ;ﾐSゲｪヴ;S ヱが TGヱぎ S┗;ﾆW ゲ┞ﾏヮデﾗﾏWヴ
ど Tｷﾉゲデ;ﾐSゲｪヴ;S ヲが TGヲぎ MｷSSWﾉゲ ﾆヴ;aデｷｪW ゲ┞ﾏヮデﾗﾏWヴ
ど Tｷﾉゲデ;ﾐSゲｪヴ;S ンが TGンぎ Kヴ;aデｷｪW ゲ┞ﾏヮデﾗﾏWヴ ふﾗｪゲC ゲ;ﾏﾏWﾐHヴ┌SS ﾗｪ デﾗデ;ﾉ a┌ﾐﾆゲﾃﾗﾐゲゲ┗ｷﾆデぶ
TGヰ ;ﾐｪｷゲ ｷﾆﾆW ｷ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐが S┗ゲく デｷﾉゲデ;ﾐSゲｪヴ;S ;ﾐｪｷゲ ｷﾆﾆW SWヴゲﾗﾏ SWデ ｷﾆﾆW ヴWｪｷゲデヴWヴWゲ ゲ┞ﾐﾉｷｪW ゲ┞ﾏヮデﾗﾏWヴ WﾉﾉWヴ デｷﾉゲデ;ﾐSゲゲ┗WﾆﾆWﾉゲWヴく

BEFARINGEN
NS ンヴヲヴ ｴ;ヴ ┌ﾐSWヴゲ｀ﾆWﾉゲWゲﾐｷ┗CWヴ aヴ; ヱどンく DWﾐﾐW ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ Wヴ H;ゲWヴデ ヮC ┌ﾐSWヴゲ｀ﾆWﾉゲWゲﾐｷ┗C ヱ ゲﾗﾏ Wヴ ﾉ;┗WゲデW ﾐｷ┗Cく
I ヮヴ;ﾆゲｷゲ HWデ┞ヴ SWデデW ;デ ｪﾃWﾐﾐﾗﾏa｀ヴｷﾐｪWﾐ ;┗ HWa;ヴｷﾐｪWﾐ HWｪヴWﾐゲWゲ ゲﾗﾏ a｀ﾉｪWヴぎ
ど DWデ ┌デa｀ヴWゲ ﾆ┌ﾐ ┗ｷゲ┌WﾉﾉW ﾗHゲWヴ┗;ゲﾃﾗﾐWヴ ヮC デｷﾉｪﾃWﾐｪWﾉｷｪW aﾉ;デWヴ ┌デWﾐ a┞ゲｷゲﾆW ｷﾐﾐｪヴWヮ ふaく Wﾆゲく ヴｷ┗ｷﾐｪぶ
ど IﾐゲヮWﾆゲﾃﾗﾐ Hﾉｷヴ ﾆ┌ﾐ ┌デa｀ヴデ ヮC ﾉWデデ デｷﾉｪﾃWﾐｪWﾉｷｪW SWﾉWヴ ;┗ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆゲﾃﾗﾐWヴく Fﾗヴ WﾆゲWﾏヮWﾉ Hﾉｷヴ ｷﾆﾆW ﾏ｀HﾉWヴが デWヮヮWヴが H;SWﾆ;ヴが
  ┗;ゲﾆWﾏ;ゲﾆｷﾐWヴが ﾉ;ｪヴWSW ｪﾃWﾐゲデ;ﾐSWヴ ﾗｪ ﾉｷｪﾐWﾐSW aﾉ┞デデWデ ヮCが ﾏWS ﾏｷﾐSヴW CヮWﾐH;ヴW ｪヴ┌ﾐﾐWヴ ゲﾆ┌ﾉﾉW デｷﾉゲｷ SWデく
ど Fﾉ;デWヴ ゲﾗﾏ Wヴ ゲﾆﾃ┌ﾉデ ;┗ ゲﾐ｀ WﾉﾉWヴ ゲﾆﾃ┌ﾉデ ヮC ;ﾐﾐWﾐ ﾏCデW Hﾉｷヴ ｷﾆﾆW ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾉWヴデく DWデ ;ﾐa｀ヴWゲ ｷ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ ｴ┗ﾗヴaﾗヴ aﾉ;デWﾐW ｷﾆﾆW Wヴ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾉWヴデく
ど DWデ Wヴ ｷﾆﾆW aﾗヴWデ;デデ a┌ﾐﾆゲﾃﾗﾐゲヮヴ｀┗ｷﾐｪ ;┗ H┞ｪﾐｷﾐｪゲSWﾉWヴが ゲﾗﾏ ｷゲﾗﾉ;ゲﾃﾗﾐが ヮｷヮWヴが ┗Wﾐデｷﾉ;ゲﾃﾗﾐが Wﾉく AﾐﾉWｪｪが ﾗゲ┗く
ど YデデWヴデ;ﾆ ｷﾐゲヮｷゲWヴWゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉデ aヴ; ﾉﾗaデっｷﾐﾐゲｷSWﾐ ﾗｪ ┌デ┗WﾐSｷｪ aヴ; H;ﾆﾆWﾐ WﾉﾉWヴ aヴ; ゲデｷｪWが SWヴゲﾗﾏ SWﾐﾐW Wヴ ﾆﾉ;ヴｪﾃﾗヴデ ﾗｪ ヴWｷゲデ デｷﾉ HWa;ヴｷﾐｪWﾐく
ど UｷﾐﾐヴWSWSW ﾆﾃWﾉﾉWヴW ﾗｪ ﾉﾗaデが ゲ;ﾏデ ﾆヴ┞ヮﾆﾃWﾉﾉWヴW ﾗｪ ﾆヴ┞ヮﾉﾗaデが ｷﾐゲヮｷゲWヴWゲ SWヴゲﾗﾏ ;ﾐﾐWデ ｷﾆﾆW Wヴ ﾐW┗ﾐデく
ど Bヴ┌ﾆ ;┗ ゲデｷﾆﾆデ;ﾆﾐｷﾐｪWヴく Sデｷﾆﾆデ;ﾆﾐｷﾐｪWヴ Wヴ ┌デ┗;ﾉｪデ デｷﾉaWﾉSｷｪが S┗ゲく ┌デWﾐ aﾗヴｴCﾐSゲﾆ┌ﾐﾐゲﾆ;ヮ ﾗﾏ ﾗHﾃWﾆデWデく
ど VCデヴﾗﾏ ﾗｪ ;ﾐSヴW ヴﾗﾏ ﾏWS ┌デデ;ﾆ aﾗヴ ┗;ﾐﾐが WﾉﾉWヴ ゲヮWゲｷWﾉデ ┌デゲ;デデ aﾗヴ a┌ﾆデｷｪｴWデが Hﾉｷヴ ゲヮWゲｷWﾉデ ｷﾐゲヮｷゲWヴデく
AﾐSヴW SWデ;ﾉﾃWヴ ﾗﾏ HWa;ヴｷﾐｪWﾐ ┗ｷﾉ aヴWﾏﾆﾗﾏﾏW ｷ SW WﾐﾆWﾉデW ┌ﾐSWヴヮ┌ﾐﾆデWヴ ｷ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐく
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
DWデ ヴWaWヴWヴWゲ デｷﾉ Wﾐ ﾉW┗WデｷSゲデ;HWﾉﾉが ┌デ;ヴHWｷSWデ ヮC ｪヴ┌ﾐﾐﾉ;ｪ ;┗ げB┞ｪｪaﾗヴゲﾆゲWヴｷWﾐ Αヰヰくンヲヰ IﾐデWヴ┗;ﾉﾉWヴ aﾗヴ ┗WSﾉｷﾆWｴﾗﾉS ﾗｪ ┌デゲﾆｷaデｷﾐｪ ;┗ H┞ｪﾐｷﾐｪゲSWﾉWヴが SINTEF B┞ｪｪaﾗヴゲﾆが ヲヰヰΑげく
RWﾉW┗;ﾐデW SWﾉWヴ ;┗ デ;HWﾉﾉWﾐ aヴWﾏﾆﾗﾏﾏWヴ ｷ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ aﾗヴ Wデ ┌デ┗;ﾉｪ ;┗ ゲFヴﾉｷｪ ┌デゲ;デデW H┞ｪﾐｷﾐｪゲSWﾉWヴく Nﾗヴﾏ;ﾉ ﾉW┗WデｷS Wヴ ;ﾐｪｷデデ ｪWﾐWヴWﾉデ ﾗｪ ｷ Wデ I;く ｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉ ﾏWﾉﾉﾗﾏ ｴ｀┞ ﾗｪ ﾉ;┗
aﾗヴ┗WﾐデWデ デWﾆﾐｷゲﾆ ﾉW┗WデｷS ;┗ｴWﾐｪｷｪ ;┗ ｴ┗ｷﾉﾆW a;ﾆデﾗヴWヴ ゲﾗﾏ Wヴ デｷﾉゲデWSW ;┗ SW ゲﾗﾏ ｪﾃ｀ヴ ゲWｪ ｪﾃWﾉSWﾐSWが aﾗヴ WﾆゲWﾏヮWﾉ ヴWｪﾐが ┗ｷﾐSが ゲﾗﾉが aヴﾗゲデが aﾗヴ┌ヴWﾐゲﾐｷﾐｪ ﾗｪ Hヴ┌ﾆく LW┗WデｷSWﾐ ﾆ;ﾐ
┗;ヴｷWヴW ﾐﾗW SWヴゲﾗﾏ ;ﾐSヴW ﾆヴｷデWヴｷWヴ Wﾐﾐ デWﾆﾐｷゲﾆ ﾉW┗WデｷSが ゲﾗﾏ aﾗヴ WﾆゲWﾏヮWﾉ WゲデWデｷﾆﾆが ｀ﾆﾗﾐﾗﾏｷが ゲｷﾆﾆWヴｴWデが a┌ﾐﾆゲﾃﾗﾐ WﾉﾉWヴ Hヴ┌ﾆWヴ｀ﾐゲﾆWヴが Wヴ ﾉ;ｪデ デｷﾉ ｪヴ┌ﾐﾐく LW┗WデｷSゲHWデヴ;ﾆデﾐｷﾐｪWﾐ
Wヴ ｪWﾐWヴWﾉﾉ ﾗｪ ;ﾐｪｷヴ SWﾐ デｷSWﾐ SWデ ｪﾃWﾐﾐﾗﾏゲﾐｷデデﾉｷｪ デ;ヴ a｀ヴ ﾏ;ﾐ ﾆ;ﾐ aﾗヴ┗WﾐデW ;デ H┞ｪﾐｷﾐｪゲSWﾉWﾐ ｷﾆﾆW ﾉWﾐｪWヴ デｷﾉaヴWSゲゲデｷﾉﾉWヴ ｪｷデデW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏゲﾆヴ;┗く

TILLEGGSUNDERSØKELSER
ど PｷヮWヴ ﾗｪ ｷﾉSゲデWSWヴく T;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐWﾐ ┗ｷﾉ ヴWｪｷゲデヴWヴW デｷﾉゲデ;ﾐSゲゲ┗WﾆﾆWﾉゲWヴ WデデWヴ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWゲｷﾆデｷｪWﾉゲWが ﾏWﾐ ヮCヮWﾆW ﾐ｀S┗WﾐSｷｪｴWデWﾐ ;┗ C
  ﾆﾗﾐゲ┌ﾉデWヴW ﾗaaWﾐデﾉｷｪW ｪﾗSﾆﾃWﾐﾐｷﾐｪゲﾏ┞ﾐSｷｪｴWデWヴ SWヴゲﾗﾏ ﾏWヴ ｪヴ┌ﾐSｷｪW ┌ﾐSWヴゲ｀ﾆWﾉゲWヴ ┗ｷヴﾆWヴ ヮCﾆヴW┗Wデく
ど EﾉWﾆデヴｷゲﾆW ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;ゲﾃﾗﾐWヴ ｷﾐゲヮｷゲWヴWゲ ｷﾆﾆW WデデWヴ ﾆヴ;┗WﾐW ｷ NS ンヴヲヴが ﾏWﾐ ﾆ;ﾐ ﾆﾗﾏﾏWﾐデWヴWゲ ┌デ aヴ; ｴWﾉデ WﾐﾆﾉW ┗┌ヴSWヴｷﾐｪゲﾆヴｷデWヴｷWヴく
  DWデ ;ﾐHWa;ﾉWゲ ;ﾉﾉデｷS C ﾆﾗﾐゲ┌ﾉデWヴW Wﾐ Eﾉく T;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐ SWヴゲﾗﾏ ｪヴ┌ﾐSｷｪWヴW ┌ﾐSWヴゲ｀ﾆWﾉゲWヴ Wヴ ｀ﾐゲﾆWﾉｷｪく

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
ど Tｷﾉゲデ;ﾐSゲｪヴ;S ふTGぶぎ Uデデヴ┞ﾆﾆWヴ デｷﾉゲデ;ﾐSWﾐ デｷﾉ ﾗHﾃWﾆデWデ ﾏWS ┌デｪ;ﾐｪゲヮ┌ﾐﾆデ ｷ Wデ SWaｷﾐWヴデ ヴWaWヴ;ﾐゲWﾐｷ┗Cく
ど RWaWヴ;ﾐゲWﾐｷ┗Cぎ Gｷデデ aﾗヴ┗WﾐデWデ デｷﾉゲデ;ﾐS デｷﾉ Wﾐ H┞ｪﾐｷﾐｪゲSWﾉが Hﾉく; ┗┌ヴSWヴデ ┌デ aヴ; ;ﾉSWヴ ﾗｪ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ Hヴ┌ﾆく
ど S┗ｷﾆデぎ Eデ ﾐWｪ;デｷ┗デ ;┗┗ｷﾆ ﾏWﾉﾉﾗﾏ ﾗHゲWヴ┗Wヴデ デｷﾉゲデ;ﾐS ﾗｪ ヴWaWヴ;ﾐゲWﾐｷ┗CWデく
ど Sデｷﾆﾆデ;ﾆﾐｷﾐｪWヴぎ EﾐﾆWﾉ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾉ ┌ﾐSWヴ ﾗ┗Wヴaﾉ;デWﾐ ;┗ Wデ ﾗHﾃWﾆデが ┗WS ｴﾃWﾉヮ ;┗ ゲﾏC ゲデｷﾆﾆ ﾏWS Wﾐ ゲヮｷゲゲ ｪﾃWﾐゲデ;ﾐSく
ど Nﾗヴﾏ;ﾉ ﾉW┗WデｷSぎ GﾃWﾐﾐﾗﾏゲﾐｷデデﾉｷｪ デWﾆﾐｷゲﾆ aﾗヴ┗WﾐデWデ ﾉW┗WデｷS aﾗヴ Wデ H┞ｪｪ WﾉﾉWヴ Wﾐ H┞ｪﾐｷﾐｪゲSWﾉが ┗┌ヴSWヴデ ┌デ aヴ; SW ﾐﾗヴﾏ;ﾉW
  ヮC┗ｷヴﾆﾐｷﾐｪWヴ ﾗｪ SWデ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ゲﾗﾏ ﾗHﾃWﾆデWデ HWゲデCヴ ;┗く
ど S┞ﾏヮデﾗﾏぎ Eデ デWｪﾐ ヮC Wﾐ HWゲデWﾏデ デｷﾉゲデ;ﾐS ┗WS ﾗHﾃWﾆデWデが ﾐﾗヴﾏ;ﾉデ HWﾐ┞デデWデ ┗WS HWゲﾆヴｷ┗WﾉゲW ;┗ ﾐWｪ;デｷ┗W ;┗┗ｷﾆが ゲ┗ｷﾆデく
ど Tｷﾉゲデ;ﾐSぎ Eデ ┌デデヴ┞ﾆﾆ aﾗヴ ﾗHﾃWﾆデWデゲ ｪWﾐWヴWﾉﾉW ｪﾗSｴWデ ｷ aﾗヴｴﾗﾉS デｷﾉ ヴWaWヴ;ﾐゲWﾐｷ┗CWデが ｪヴ;SWヴデ ｷ aﾗヴｴﾗﾉS デｷﾉ ;┗┗ｷﾆ aヴ; ヴWaWヴ;ﾐゲWﾐｷ┗CWデく
  SW ろTｷﾉゲデ;ﾐSゲｪヴ;SWヴろ ┌ﾐSWヴ ヮ┌ﾐﾆデWデ ﾗﾏ R;ヮヮﾗヴデWﾐゲ ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴく
ど Vｷゲ┌Wﾉﾉぎ DWデ ゲﾗﾏ ﾆ;ﾐ ゲWWゲが ﾗｪ ｷ SWﾐﾐW ゲ;ﾏﾏWﾐｴWﾐｪ ;ﾐデ┞SWヴ SWデ Wﾐ HWｪヴWﾐゲﾐｷﾐｪ ｷ HWa;ヴｷﾐｪゲﾏWデﾗSWﾐ ゲﾉｷﾆ ;デ HWa;ヴｷﾐｪ ┗WS ｴﾃWﾉヮ ;┗
  ;ﾐSヴW ｴﾃWﾉヮWﾏｷSﾉWヴ Wﾐﾐ ゲ┞ﾐWデ ｷﾆﾆW ｷﾐﾐｪCヴく
ど F┌ﾆデｷﾐSｷﾆ;デﾗヴ┌デゲデ┞ヴぎ TWﾆﾐｷゲﾆ ｴﾃWﾉヮWﾏｷSSWﾉ デｷﾉ C ﾏCﾉW WﾉﾉWヴ ゲ｀ﾆW WデデWヴ a┌ﾆデｷｪｴWデ ｷ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆゲﾃﾗﾐWヴく

K┌ﾐSWﾐっヴWﾆ┗ｷヴWﾐデWﾐ ゲﾆ;ﾉ ﾉWゲW ｪﾃWﾐﾐﾗﾏ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWデ a｀ヴ Hヴ┌ﾆ ﾗｪ ｪｷ デｷﾉH;ﾆWﾏWﾉSｷﾐｪ デｷﾉ デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐWﾐ ｴ┗ｷゲ SWデ aｷﾐﾐWゲ aWｷﾉっﾏ;ﾐｪﾉWヴ ゲﾗﾏ H｀ヴ ヴWデデWゲ ﾗヮヮく H┗ｷゲ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ Wヴ WﾉSヴW
Wﾐﾐ ヶ ﾏCﾐWSWヴが H｀ヴ デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐWﾐ ﾆﾗﾐデ;ﾆデWゲ aﾗヴ ﾐ┞ HWa;ヴｷﾐｪ ﾗｪ ﾗヮヮS;デWヴｷﾐｪく

Arealberegning
AヴW;ﾉﾏCﾉｷﾐｪWﾐW ｷ SWﾐﾐW ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ ｴ;ヴ NS ンΓヴヰぎヲヰヱヲ ゲﾗﾏ ┌デｪ;ﾐｪゲヮ┌ﾐﾆデく PヴWゲｷゲWヴｷﾐｪWヴ aﾗヴ WﾐﾆWﾉデW ;ヴW;ﾉHWｪヴWヮWヴ ﾗｪ SWaｷﾐｷゲﾃﾗﾐWヴ ｷ aﾗヴHｷﾐSWﾉゲW ﾏWS ;ヴW;ﾉﾏCﾉｷﾐｪ ┗WS
ﾗﾏゲWデﾐｷﾐｪ ﾗｪっWﾉﾉWヴ ┗WヴSｷゲWデデｷﾐｪ ;┗ HﾗWﾐｴWデWヴ Wヴ HWゲﾆヴW┗Wデ ｷ ろT;ﾆゲWヴｷﾐｪゲHヴ;ﾐゲﾃWﾐゲ ヴWデﾐｷﾐｪゲﾉｷﾐﾃWヴ aﾗヴ ;ヴW;ﾉﾏCﾉｷﾐｪ に ヲヰヱヴろく AヴW;ﾉ ﾗヮヮｪｷゲ ｷ ｴWﾉW ﾆ┗;Sヴ;デﾏWデWヴ ｷ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐが ﾗｪ
ｪﾃWﾉSWヴ aﾗヴ SWデ デｷSゲヮ┌ﾐﾆデ ﾗヮヮﾏCﾉｷﾐｪWﾐ a;ﾐデ ゲデWSく VWS ﾏ;ヴﾆWSゲa｀ヴｷﾐｪ ;┗ HﾗﾉｷｪWヴ ゲﾆ;ﾉ SWデ HWﾐ┞デデWゲ WｪﾐW ;ヴW;ﾉHWデWｪﾐWﾉゲWヴぎ PどROM ﾗｪ SどROMく PヴｷﾏFヴヴﾗﾏど ﾗｪ ゲWﾆ┌ﾐSFヴヴﾗﾏ
ふPどROM ﾗｪ SどROMぶく FﾗヴSWﾉｷﾐｪ ﾏWﾉﾉﾗﾏ SｷゲゲW Wヴ H;ゲWヴデ ヮC ヴWデﾐｷﾐｪゲﾉｷﾐﾃWﾐW ﾗｪ デ;ﾆゲデﾏ;ﾐﾐWﾐゲ WｪWデ ゲﾆﾃ｀ﾐﾐく Eﾐ Hヴ┌ﾆゲWﾐSヴｷﾐｪ ;┗ Wデ ヴﾗﾏ ﾆ;ﾐ ｴ; HWデ┞Sﾐｷﾐｪ aﾗヴ ｴ┗ｷﾉﾆWﾐ ﾆ;デWｪﾗヴｷ
ヴﾗﾏﾏWデ デｷﾉｴ｀ヴWヴく

MCﾉW┗WヴSｷｪW ;ヴW;ﾉWヴぎ Sデ｀ヴヴW CヮﾐｷﾐｪWヴ Wﾐﾐ ﾐ｀S┗WﾐSｷｪW CヮﾐｷﾐｪWヴ ｷ Wデ;ゲﾃWゲﾆｷﾉﾉWヴ aﾗヴ デヴ;ヮヮが ｴWｷゲWヴが ゲﾃ;ﾆデWヴ ﾗｪ ﾉｷｪﾐWﾐSWが ヴWｪﾐWゲ ｷﾆﾆW ﾏWS ｷ Wデ;ゲﾃWﾐゲ ;ヴW;ﾉく H┗ｷゲ デヴ;ヮヮ ｷﾐﾐｪCヴ ｷ
CヮﾐｷﾐｪWﾐが ヴWｪﾐWゲ デヴ;ヮヮWﾐゲ ｴﾗヴｷゲﾗﾐデ;ﾉヮヴﾗﾃWﾆゲﾃﾗﾐ ﾏWS ｷ Wデ;ゲﾃWﾐゲ ;ヴW;ﾉく Rﾗﾏ ゲﾆ;ﾉ ｴ; ;デﾆﾗﾏゲデ ﾗｪ ｪ;ﾐｪH;ヴデ ｪ┌ﾉ┗く RﾗﾏﾏWﾐWゲ Hヴ┌ﾆ ﾆ;ﾐ ┗FヴW ｷ ゲデヴｷS ﾏWS H┞ｪｪWaﾗヴゲﾆヴｷaデWﾐW ゲWﾉ┗
ﾗﾏ SW Wヴ ﾏCﾉW┗WヴSｷｪWく

Egne forutsetninger
Rapporten er utarbeidet for selveierleilighet med sekjonsnr.25 i Maria Dehlis vei 34 A.
Oppdraget ble rekvirert av eier via megler, og gikk ut på å avholde en Tilstandsrapport bolig med arealmåling.
Rapporten skal reflektere de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte på befaringstidspunktet.
Det er ikke utført byggetekniske vurderinger vedrørende tilstand for byggets tilstand for fellesarealer.

Leiligheten ble besiktiget med eier og takstmann tilstede. På forespørsel har eier opplyst at de ikke er kjent med at bebyggelsen
er beheftet med skjulte feil/ mangler eller offentlige pålegg som ikke er utført.
Byggets alder og vedlikeholdsmessige tilstand tilsier at det ved oppussing og ombygging vil kunne avdekke feil og mangler ved
bygget. Tinglyste servitutter er ikke kontrollert. Møbler og inventar er ikke flyttet av takstmannen under befaringen. Dette kan
medføre at skader som er tildekket/skjult ikke fremkommer i taksten. Takstmannen kan ikke svare for slike forhold.
Dersom det i rapporten er oppgitt årstall for når enkelte bygningsdeler er fornyet, er årstall er oppgitt av eier og er ikke etter
kontrollert av undertegnede. Oppgitte årstall må anses som omtrentlige.
Grunnforhold/ setningsskader er ikke kontrollert. Takstmannen er ikke autorisert på el-anlegg, og kommentarer vedrørende dette
punktet i rapporten er basert på  generell kunnskap. Det er ikke observert eller gjort til kjenne skader eller andre forhold som
takstmannen har tatt i betraktning på taksering tidspunktet. Det må alltid beregnes noe overflatebehandling ved et evt salg.

Arealene er målt opp på stedet eller fra plantegninger i ihht. takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger, uten hensyn
til byggeforskriftenes krav. Det er ikke utført inngrep i konstruksjonen på befaringen, kun enkel fuktsøk på bad med
fuktmålerindikator av type Protymeter MMS. Fuktsøk med instrumenter på bad med fliser vil kunne gi utslag på fukt, selv om
membransjiktet er tett. Fuktsøkeren søker 2-3 cm ned i underlaget, men kan ikke bestemme om er oppå eller bak membran. Et
utslag på en fuktsøker er derfor bare veiledende, og det anbefales alltid å måle RF ved hulltaging i tilstøtende rom til våtrom.
Varme og lydisolering er ikke konstatert i konstruksjoner, men antas å være utført i ihht byggeårets normer og krav. Det gjøres
oppmerksom på at når rapporten sendes elektronisk vil den kunne bli eksponert for andre enn mottaker. De reguleringsmessige
forhold, samt panteattest for eiendommen vil bli undersøkt av megler, og derfor ikke sjekket av takstmannen. Når rapporten
sendes som e-post er den elektronisk signert.
Varme og lydisolering er ikke kontrollert i konstruksjonen, men antas å være utført i ihht. byggeårets normer og krav.
Det er ikke kontrollert om det er utført arbeid i strid med Plan- og Bygningsloven.

MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO
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Takstmannens rolle
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Konklusjon tilstand
Leiligheten i blokk er oppført i 1978,
bygget i henhold til byggeforskrifter gjeldende i den perioden boligen ble oppført,
og er vurdert i den stand den var på besiktigelsesdagen.

Leiligheten fremstår med normal bruksslitasje.

Tilstandsanalysen er basert på nivå 1, visuell kontroll uten inngrep i konstruksjonen.
Selv om det foreligger en tilstandsrapport, er det likevel påkrevet å undersøke eiendommen grundig før kjøp, ref. "lov om
avhending av fast eiendom §3-10".
Utvendig bygningsmasse er ikke vurdert (kun beskrevet) da dette ikke var mandat for oppdraget. For ytterligere informasjon
henvises til rapporten.

FETSUND, 16.03.2017

Glenn-Erik Larsen
Telefon: 90 53 16 15
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde: Line Marie Hoel
Takstmann: Glenn-Erik Larsen
Befaring/tilstede: Befaringsdato: 13.02.2017.

 - Glenn-Erik Larsen.  Tlf. 90 53 16 15
 - Line Marie Hoel.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Selveierleilighet
Standard: Leiligheten er beliggende i byggets 4.etg.

og fremstår med: Parkett, laminat og fliser på gulvene,
malte veggflater med mur og strie.
Kjøkkeninnredning med profilerte-glass fronter.
Badet er flislagt på gulv og vegger.
Adkomst til balkong med bod fra stue.
Leiligheten disponerer garasjeplass i felles garasjeanlegg.

Andre forhold: På generelt grunnlag anbefales det alltid og sette seg inn i vedtekter, regnskap og husordensregler.
Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten,
forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringen.
Tomt og bolig er ikke kontrollert opp mot kommunens byggemappe.
Eventuelle kjøpere oppfordres til å ha med fagmann på befaring før et eventuelt kjøp.

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 0301 OSLO Gnr: 104 Bnr: 98 Seksjon: 25

Eiet/festet: Eiet
Areal: 20 214 m² Arealkilde: I følge opplysninger hentet fra EDR
Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 42/7650
Sameiets navn: Haugensletten Boligsameie
Organisasjonsnr.: 971259221
Forretningsfører: Obos
Andel formue: 27 002
Andel fellesgjeld: 25 000
Hjemmelshaver: Line Marie Hoel
Adresse: Maria Dehlis Vei 34 A, 1083 OSLO
Kommentar: Andel gjeld er pr. 01.03.17 og formue er pr. 31.12.2016 i følge forretningsfører.

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Egenerklæring Ikke

fremvist
Forretningsfører Pr meglerbrev
Infoland.no Opplysninger vedr. hjemmel, gårds- og

bruksnummer, eiendomsbetegnelse, etc..
Eier Påviste leiligheten

MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO
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Andre forhold
Forsikring: Selskap: If Skadeforsikring.  Avtalenr: 589219.

Fellespolise for sameiets bygningsmasse. Det betyr at den enkelte eier må ha hjemforsikring som
dekker innbo og løsøre.

Bygninger på eiendommen
Leilighet
Bygningsdata
Byggeår: 1978  Kilde: iflg. EDR (Norsk Eiendomsinformasjon)
Anvendelse: Boligformål.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Leilighet 51 45 42 3 BTA er skjønnsmessig utregnet.
Utvendig bod Utvendig bod på balkong med

gulvareal på ca.1.m².
Sum bygning: 51 45 42 3

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Disposisjonsrett på boder er gitt av eier,
det er ikke fremlagt noe dokumentasjon på eierforholdet.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
Leilighet Entré, bad, stue, kjøkken, soverom Bod
Utvendig bod

Konstruksjoner
Leilighet
Bygning generelt - Leilighet
Bygning, generelt
Beskrivelse: Grunnmur i støpt betong og støpt kjellergulv. 

Støpte etasjeskillere og yttervegger kledd med fasadeplater og panel. 
Yttertak i flatt tak konstruksjon, tekket med takpapp og beslag.

Bygninger/leiligheter kan ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage ved befaring.
Særlig kritiske områder er membranløsninger i våtrom, isolasjon i gulv, vegger og himlinger,
vann- og avløpsnett. Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke
skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll.

Merk. Det er satt tilstandsgrader på bygningsdeler som er synlig inne i leiligheten, selv om disse
mulig kan omfattes av sameiets vedlikeholdsansvar. (F.eks. vinduer, entrédører)

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke satt tilstandsgrad på sameiets bygnings masse.
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Grunn og fundamenter - Leilighet
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse: Betongsåle/grunnmur fundamentert til antatt fast masse.

Dreneringsforhold er ikke kjent for takstmannen og ikke kontrollert videre.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke satt tilstandsgrad på sameiets bygnings masse.

Vinduer og dører - Leilighet
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer - Leilighet
Beskrivelse: Vinduer med trerammer og 2-lags isolerglass fra 1977.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduene synes å oppfylle tiltenkt funksjon.
TG settes ut i fra alder på vinduer.

Ytterdører og porter - Leilighet
Beskrivelse: Brann- og lydklassifisert entrédør, type B30/35db.

Balkongdør med 2-lags isolerglass fra 1978.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal god funksjon på entredør,
balkongdør er vanskelig å åpne-lukke.
TG settes for alder og funksjonalitet på balkongdør.

Innvendige dører - Leilighet
Beskrivelse: Innvendige finerte og profilerte dører.

Det er glassfelt i dørblad mot kjøkken.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innvendige dører fremstår med normal funksjonalitet.
TG settes ut i fra alder på finerte dører.

Terrasse, balkonger, trapper ol - Leilighet
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper
Beskrivelse: Adkomst til leiligheten via felles trapperom.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke satt tilstandsgrad på sameiets bygnings masse.

Balkonger, terrasser ol. - Leilighet
Beskrivelse: Utgang fra stue til  sydvestvendt balkong på ca.13.m².
Tilstandsvurdering: Det er montert markise på balkongen.

Det settes ikke tilstandsgrad på balkonger.

MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO
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Bad - Leilighet
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - Leilighet / Bad
Beskrivelse: Gulvet på bad fremstår med:

Fliser på gulv.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Badet fremstår med normal funksjonalitet,
og fall mot sluk i dusjnisje.
Det er uvisst hva slags tettesjikt som er benyttet under fliser.
TG settes ut i fra alder og gjenværende brukstid.

Overflater på innvendige vegger - Leilighet / Bad
Beskrivelse: Veggflater på bad er belagt med fliser.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Veggflater fremstår med normal bruksslitasje.
Silikon virker ufagmessig lagt.
Det er uvisst hva slags tettesjikt som er benyttet under fliser.
TG settes ut i fra alder og konstruksjon.

Overflater på innvendig himling - Leilighet / Bad
Beskrivelse: Himling på bad fremstår med,

malt dekke.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater fremstår med normal bruksslitasje.

Sanitærinstallasjoner, generelt - Leilighet / Bad
Beskrivelse: Bad/wc består av:

Dusjkabinett med tilhørende garnityr.
Servant med underskap, speil med overlys, wc,
samt opplegg for vaskemaskin.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innredning og garnityr fremstår med normal funksjonalitet.
Det kan se ut som det har vært lekkasje i bakkant av wc.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Leilighet / Bad
Beskrivelse: Røropplegg på bad fremstår med:

Åpne forkrommede rør for vann, avløpsrør i plast.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Røropplegg er visuelt befart av takstmann,
røropplegg fremstår med normal funksjonalitet.
Felles varmtvannsbereder er plassert i kjeller,
bereder er ikke befart av takstmann.

Luftbehandling, generelt - Leilighet / Bad
Beskrivelse: Mekanisk avtrekk fra ventilasjon på bad.

Det mangler spalte ved dørterskel for tilluft.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ventilasjonsystemet fremstår med redusert funksjonalitet.
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Kjøkken - Leilighet
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning - Leilighet
Beskrivelse: Kjøkkeninnredning fra 2011 med profilerte-glass fronter.

Laminat benkeplate med enkel oppvaskkum,
samt 1-greps blandebatteri.
Lys under overskap og i glasskap,
samt flisplater over benkeplate,
ventilator med belysning og kullfilter.
Integrerte hvitevarer: Komfyr, induksjon platetopp,
og oppvaskmaskin.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkkeninnredning fremstår med normal funksjonalitet.
Det er montert brannslange i benkeskap.
Flisplater virker ufagmessig lagt og spriker i skjøter.

Innvendige overflater - Leilighet
Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv - Leilighet
Beskrivelse: Innvendige gulvflater belagt med henholdsvis:

Parkett, laminat og malt dekke.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er observert noe riper i parkett,
ellers fremstår gulvene med normal bruksslitasje.
Parkett på kjøkken er ufagmessig lagt med tette skjøter.
Gulv på soverom er lagt i 2015.

Overflater på innvendige vegger - Leilighet
Beskrivelse: Innvendige veggflater belagt med henholdsvis:

Malte flater med malt mur/strie.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av mur/betong, malt er 12 - 20 år.

Normal tid før maling av glassfibervev, malt er 8 - 16 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Veggflater fremstår med normal bruksslitasje.

Overflater på innvendig himling - Leilighet
Beskrivelse: Innvendige takflater belagt med henholdsvis:

Malte flater i alle rom.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av puss/betong, malt er 12 - 20 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater fremstår med normal bruksslitasje.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Leilighet
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO
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Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Leilighet
Beskrivelse: Vanntiførsel med forkrommede rør i kjøkkenbenk,

samt plastrør for avløp.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Røropplegg er visuelt befart av takstmann,
røropplegg fremstår med normal funksjonalitet.
Felles varmtvannbereder er plassert i kjeller,
bereder er ikke befart av takstmann.

Varme, generelt - Leilighet
Beskrivelse: Elektrisk oppvarming med flyttbar ovn.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Varmekilder fremstår med normal funksjonalitet,
i følge eier.

Brannslokking, generelt - Leilighet
Beskrivelse: I henhold til forskriftene skal det være installert,

røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene.
Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er på plass og fungerer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftbehandling, generelt - Leilighet
Beskrivelse: Naturlig avtrekk fra ventiler i vinduer,

samt mekanisk avtrekk på kjøkken.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ventilasjonssystemet fremstår med normal funksjonalitet.

Elektriske anlegg - Leilighet
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt - Leilighet
Beskrivelse: Sikringsskap er plassert i felles oppgang,

strømforsyning via automatsikringer.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

EL. anlegget er ikke videre vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde.
Det anbefales el-takst ved tvil om funksjonalitet og kapasitet.
Det er utført el-sjekk i 2015.

Alarm- og signalsystemer, generelt - Leilighet
Beskrivelse: Dørcalling med åpner.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Annet - Leilighet
Annet   - Leilighet
Beskrivelse: Teknisk anlegg er ikke funksjonstestet på befaring,

det ble ikke opplyst om problemer ved teknisk anlegg/ funksjoner i boligen på befaringen.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:



 

 

Gabrielsen & Partners AS (Aktiv Eiendomsmegling)  
Aktiv Eiendomsmegling Carl Berner 
v/Audun Thorp Bjørnstad 
Chr. Michelsensgate. 2 
0568 OSLO 

Telefon: 91320566 
 
 
 
 
Deres ref:           Vår ref: 
3597178  5607/25   06.03.17 

Megleropplysninger 
 
Vi viser til forespørsel av 06.03.17. 
 
Boligselskap : 5607, Haugensletten Boligsameie   
Organisasjonsnr :  971.259.221 
Eier : Line Marie Hoel                                                                            
Leieobjekt : 25  
Seksjonsnummer : 25 
Adresse : Maria Dehlis Vei 34 A, 1083 OSLO 
 
 
Dokument som medfølger Meglerpakke 1: 
Boligselskapets årsberetning med regnskap, protokoll fra årsmøtet, vedtekter og husordensregler følger 
vedlagt. Disse dokumentene er en viktig del av meglerpakken.  
 

Opplysninger om boligselskapet: 
 Styregodkjenning: Nei  
 Særskilte begrensninger/klausuler: Se boligselskapets vedtekter. 
 Dyrehold: Se boligselskapets husordensregler/vedtekter. 
 Forsikringsselskap if... Skadeforsikring - polise nummer 589219.  
 Opplysninger om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etc. må innhentes fra bygningsmyndighetene. 
 Påkostninger/utbedringer: Se årsmeldingen. 

 Hver leilighet har bruksrett til en garasjeplass beliggende under blokkene. Garasjeleie er inkludert i 
fellesutgifter.  

 Fyring er ikke inkludert. 
 Skjema for bestilling av skilt til dørtelefon og postkasse fås ved henvendelse til styret.  
 Salg og utleie til juridiske eiere er ikke tillatt. Jfr § 7 i Vedtektene.  
 Varmt vann er inkludert i fellesutgifter, men det blir avregnet 2 ganger årlig i henhold til et ”normalt” 

forbruk. De som bruker mer enn et ” normalt intervall” blir tilleggs fakturert  en gang pr år. Tilleggs 
faktura kan være i størrelsesorden kr. 5.000,-.  

 I tillegg medfølger Obos energimerke 
 

Selskapets totale lån og vilkår: 
Lånenr Type Restsaldo  Restløpetid Term Avdr.frihet Type Rente 
    pr. år til og med Rente (06.03.17) 
* 2OB986-98207360198 A 4.538.031,- 15 år 3 md. 12  Flyt 3,55% 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring som ikke er iverksatt pr dags dato.  

MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO



Økonomiske opplysninger om leiligheten: 
Totale felleskostnader pr. d.d. kr 1.789,– pr. md.  
 
Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice for å få oppgitt eventuelle utestående 
felleskostnader/andre heftelser iht. sameiets legalpant. 
 
Ligningsposter pr. 31.12.2016 (med forbehold om endringer):  
Ligningsverdi Innberetnings- Fradragsberettigede      Annen formue     Gjeld  
 pliktige inntekter kostnader  
Fås på lignings- 
kontoret 338,- 943,-       27.002,-      25.590,- 
 
 
Fellesgjeld og kapitalkostnader: 
Lånenummer  Restsaldo            Kapitalkostnader   
* 2OB986-98207360198 24.897,- 177,- 
 
Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 25.000, (avrundet opp til nærmeste hele tusen) pr. 01.03.2017   
 
Kapitalkostnader 
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene 
(renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik 
mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet ”Økonomiske opplysninger om leiligheten”, kan 
skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker. 
 
Kontaktinformasjon: 
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med forvaltningskonsulent 
Joakim Viggen Andersen tlf.22 86 83 16. 

Annen informasjon: 
Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. 
Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne 
med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom noe er uklart bes det om at man tar kontakt med 
forretningsfører. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med 
mindre det er utvist grov uaktsomhet. 
 
Melding fra megler ved salg: 
Melding om ny eier sendes OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post oef@obos.no 
Meldingen må inneholde kjøpers navn, nåværende adresse, fødsels- og personnummer, overtakelsesdato 
samt selgers nye adresse.  
Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse og mobilnummer.    

Priser og gebyrer p.t.:  
Ved bestilling av meglerpakke pr. brev eller e-post er prisen kr 4.069,- inkl. mva.   
Ved bestilling av meglerpakke ev. enkeltprodukt via www.infoland.no, se pris på bestillingen. 
 
Eierskiftegebyr er kr 5.000,- inkl. mva. Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med 
betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. 
 
Vi ser fram til et hyggelig samarbeid. 
 
 
Vennlig hilsen 
OBOS Eiendomsforvaltning AS 
 
Camilla Johnsen Fagervold 
Saksbehandler 
Tlf 22865913 
E-postadresse: camilla.fagervold@obos.no 
 
Postadresse: Pb 6668 St. Olavs Plass, 0129 OSLO 
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Standard
Boligen holder en god standard med
gjennomgående gode materialvalg.
Planløsningen er god og hvert
enkelt rom er enkelt å innrede. Store
vindusflater slipper inn rikelig med
naturlig lys. Her har du muligheten
til å ta med deg flyttelasset og flytte
rett inn!

Entré
I det du trår over dørstokken ønskes
du velkommen hjem ved en
innbydende entré, med god plass til
å henge fra deg ytterjakken og sette
fra deg skoene. En romslig
innvendig bod sørger for at du har
rikelig med lagringsplass innenfor
husets vegger.

Praktisk stue- og kjøkkenløsning
Du kommer inn til stuen og legger
øyeblikkelig merke til de gode
lysforholdene i rommet, som følge
av de store vindusflatene. Dette er
rommet for avslapping og hygge,
alene eller i selskap med venner. Du
kan enkelt innrede stuen slik du
ønsker, og med plass for både
sofakrok og spisegruppe har du god
plass til venner.

Den delvis åpne løsningen mellom
stuen og kjøkkenet sørger for at du
enkelt kan holde kontakt med
gjester, selv når du lager mat.
Kjøkkenet har hvite priofilerte
fronter med glassfelt i overskap og
laminert benkeplate, med en god
kombinasjon av skap- og
benkeplass. Kjøkkenet har integrert
koketopp, stekovn og
oppvaskmaskin, samt plass for
frittstående kjøleskap. Enkel
porselenskum og ettgreps
blandebatteri.

Fra stuen har du utgang til en
balkong på hele 13 kvm med plass
til utemøblement og grill. Her er det
hyggelig å slappe av med en god
middag på varme sommerdager,
eller nyte noe godt i glasset på
kveldstid.

Soverom
Kjenn roen senke seg så fort du
entrer soverommet. Her har du
rikelig plass til både dobbeltseng,
garderobeskap og nattbord.
Rommet er vendt ut mot den fine
balkongen din slik at du virkelig kan
senke skuldrene på dette herlige
soverommet!

Bad
Boligens bad er pent flislagt og har
en praktisk planløsning.
Baderomsinnredningen er moderne
med glatte fronter, toppmontert
servant, samt speilskap over. Badet
har dusjhjørne med kabinett og
opplegg for vaskemaskin, som er et
"must" for mange.

Beliggenhet

Bebyggelse
Det er primært leiligheter og
småhusbebyggelse i området.

Adkomst
Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp
visningsskilt ved fellesvisninger. For
kollektiv sjekk ut www.ruter.no.

Beskrivelse av
eiendommen

Byggemåte
Grunnmur i støpt betong og støpt
kjellergulv.
Støpte etasjeskillere og yttervegger
kledd med fasadeplater og panel.
Yttertak i flatt tak konstruksjon,
tekket med takpapp og beslag.

Areal
4.etg: Bra/p-rom: 42m²/ 45m²
Følgende rom inngår i primærareal:
Entré, bad, stue, kjøkken, soverom
I tillegg tilkommer utvendig bod på
balkong med gulvareal på ca.1.m²,
innvendig bod på ca 3kvm, samt
balkong på ca.13.m².

Utstyr
Se punktet om standard. Eventuelle
gardinstenger/oppheng, hvitevarer
samt dekodere og modem følger i
utgangspunktet ikke med i
handelen. Hvis hvitevarer og/eller
annet teknisk utstyr medfølger, gis
det ingen garantier i forhold til
tilstand, funksjonalitet og levetid på
disse.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming med flyttbar
ovn.

Maria Dehlis vei 34A
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Tomten
Eiet felles tomt. Tomtens
grunnareal: 20214 m². Tomten er
pent opparbeidet med grøntarealer,
lekeplass og en fotballøkke til
beboerenes bruk.

Parkering
Parkeringsplass i felles
garasjeanlegg følger seksjonen.
Sameiet har også egen
gjesteparkering for besøkende.

Vei/vann/avløp
Offentlig.
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Sameiet/Økonomi

Forretningsfører
Obos Eiendomsforvaltning AS,
Postboks 6668 St. Olavs plass, 22
86 59 99

Sameiet
Haugensletten Boligsameie består
av 90 seksjoner og er registrert i
Foretaksregisteret i Brønnøysund
med
organisasjonsnummer 971259221.
Sameiet består av følgende
adresser:
Maria Dehlis Vei 34-38
Gårds- og bruksnummer: 104/98

Haugensletten Boligsameie har
ingen ansatte.

Styret har det siste året jobbet med
følgende saker:
1) Det ble bestemt på ekstraordinær
generalforsamling at det blir anlagt
ny
lekeplass foran nr. 36, dette var
enstemmig. Firmaet Lek og lær har
fått
oppdraget og jobben vil gjort april/
mai 2016.

2) Ny parkeringsplass nede på
fotballbanen: Vi har vært i møte
med Plan-og
bygningsetaten og etter noe tid så
fikk vi avslag på søknaden. Dette
skyldes
hovedsakelig vernesone mot
bekken. I tillegg er det vanskelig å
endre
byggegrense.

3) Vannlekkasjer: Det har vært
mange tilfeller av vannlekkasjer og
det har vært
brukt mye tid på det. Det har også
blitt rekvirert takst på mange av
dem. En
del har blitt utbedret og andre er

under arbeid. Noen saker har gått til
advokat i
OBOS p.g.a manglende oppfølging
av seksjonseiere.

4) Securitas: Det er inngått ny
avtale med Securitas. Den nye
avtalen innebærer
1 inspeksjon per natt.

5) Varmtvannet: Vi har jobbet med
at alle skal ha nok varmtvann.
Firmaet vi har
serviceavtale med er Christiania
Rørleggerbedrift AS. De har vært her
ved
flere anledninger og antydet at
grunnen kan være for stort
overforbruk hos
enkelte seksjonseiere.

6) Elektrisk: Det har blitt lagt opp
nytt ledningsnett og alle
garasjeplassene har
fått nye stikkontakter med lokk. Det
har blitt satt opp nye LED lamper i
alle
oppganger og etg. Jobbene er utført
av EDA Elektro Data AS.

7) Gelendre: Det er satt opp nytt
gelender ned mot garasjen mellom
36 og 38.
Det er satt opp nytt gelender på
steintrappa ved flaggstangen. Alle
innganger
har fått nye gelendre. Jobbene er
utført Byggpartner Angermo AS.

8) Ventilasjon: Det har blitt foretatt
rensing av alle ventilasjonsanlegg,
og det var
veldig skittent. Jobben ble utført av
VentiRens AS.

9) Canal Digital: Det har blitt lagt
ned fiberkabel til sameiet, alle har
fått dekoder.
Avtalen er fornyet, og det ligger inne
internett i avtalen.

10)Styret har fått egen mobiltelefon

med nr: 476 24 932 med kontortid
mandag og
onsdag kl 16.30-17.30 og det er
opprettet ny e-post adresse til
styret:
haugenbolig@outlook.com

11)Styret så det nødvendig å øke
fellesutgiftene med 5% fra 1.1.16 på
grunn av
økte utgifter for sameiet. Dette
gjelder bl.a. økte kommunale
utgifter, forsikring,
renovasjon, bort kjøring av
feilplassert søppel.

12)Det har vært mye feilplassering
av søppel utenfor søppelsiloene det
siste året.
Dette betyr store utgifter for
sameiet og dette må det bli en slutt
på. I tillegg har
vi fått indikasjoner på at det er økt
tilstedeværelse av skadedyr. Vi
oppfordrer
alle til å hjelpe hverandre med å
holde det rent og pent på
fellesområdet vårt.

Eierseksjonen hører til boligsameie.
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i
vedtekter, husordensregler,
regnskap, budsjett og årsberetning.
Dokumentene vil være tilgjengelig
hos meglerforetaket. Det gjøres
oppmerksom på at fellesgjeld og
felleskostnader kan variere over tid
som følge av beslutninger foretatt i
sameiets styre og/eller
generalforsamling.

Styregodkjennelse
Det praktiseres ikke
styregodkjennelse i sameiet.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt iht. sameiet/
borettslagets husordensregler.
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Forsikring
Eiendommen er forsikret i If
skadeforsikring med avtalenummer
589219.

Ligningsverdi
Ligningsverdi som primærbolig
kr 460.294,- per 31.12.2015
Ligningsverdi som sekundærbolig
kr 1.288.823,-  per 31.12.2015

Felleskostnader
1 789. Fellesutgifter inkluderer:
Garasjeplass i felles garasjeanlegg,
a-konto varmtvann, grunnleie kabel-
tv, forretningsførsel,
vaktmestertjeneste, kommunale
avgifter, felles byggforsikring m.m.

Andel fellesgjeld/fellesformue
Ifølge siste tilgjengelige
opplysninger fra forretningsfører:
Andel fellesgjeld kr 25 001
Andel fellesformue kr 27 002

Lånevilkår
Lånenr: 2OB986-98207360198
Restsaldo: 4.538.031,-
Restløpetid: 15 år 3 mnd
Term pr år: 12
Type rente: Flyt
Rente: 3,55 %
Andel av fellesgjeld: 24.897,-

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres
mislighold
For felles ansvar og forpliktelser
hefter den enkelte sameier i forhold
til sin sameiebrøk, jf
eierseksjonsloven § 24.

Offentlige/kommunale avgifter
Kommunale avifter betjenes
gjennom fellesutgiftene.

Faste løpende kostnader
Utover det som er nevnt under
felleskostnader, påløper kostnader
til for eksempel strøm,
innboforsikring og innvendig
vedlikehold.

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest på
eiendommen fra 1980.

Utleie
Før utleie finner sted, skal det
innhentes skriftlig godkjenning av
styret. Nektelse krever saklig grunn.
Saklig grunn er blant annet at mer
enn 10 % av seksjonene er utleid på
søknadstids-punktet. Godkjennelse
skal likevel gis dersom seksjonseier
har bebodd seksjonen selv i de siste
12 måneder, og utleieforholdet har
sin årsak i studier, arbeid eller
lignende, og hvor leieperioden er
avgrenset til et visst tidsrom. utleie
til juridiske personer er ikke tillatt.

Konsesjon
Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel
Det er ikke odel på eiendommen.

Diverse
Ikke integrerte hvitevarer medfølger
ikke.

Offentlige forhold

Eiendommens betegnelse
Gnr. 104 Bnr. 98 Snr. 25 i Oslo
kommune

Servitutter/rettigheter/forpliktelser
Kommunen har legalpant i
eiendommen for eventuelle ubetalte
kommunale skatte- og avgiftskrav.
De andre sameierne har panterett i
seksjonen for krav mot sameieren
som følger av sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et
beløp som for hver bruksenhet
svarer til folketrygdens grunnbeløp;
jfr. lov om eierseksjoner § 25.
Kontakt oppdragsansvarlig for
ytterligere informasjon.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen ligger i et område
regulert til boligformål og industri.
Tilstøtende eiendom med gnr.104
bnr. 3 er søkt omregulert, men det er
stor uenlighet mellom søker og
kommune om hva som er egnet
bruk. Omregulering vil slik saken
står i dag ta flere år.

Prisantydning inkl.
omkostninger

2 500 000,- (Prisantydning)
25 001,- (Andel av fellesgjeld)

2 525 001,- (Totalpris ekskl.
omkostninger)

Omkostninger
6 500,- (Boligkjøperforsikring Help
(valgfritt))
63 120,- (Dokumentavgift (forutsatt
salgssum inkl f.gjeld: 2 525 001,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

70 842,- (Omkostninger totalt)

2 595 843,- (Totalpris inkl.
omkostninger)
Vi gjør oppmerksom på at
ovennevnte totalsum er beregnet ut
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fra kjøpesum tilsvarende
prisantydning. Det tas forbehold om
endring i gebyrer. Andel fellesgjeld
følger boligen og skal således ikke
innbetales ved overtagelse.

Oppgjør
Med mindre annet er avtalt
forutsettes det at kjøpesum
inkludert omkostninger er innbetalt
og disponibelt på meglerforetakets
klientkonto innen overtagelse.

Øvrige kjøpsforhold

Overtagelse
Overtagelse etter nærmere avtale
med selger.

Eierskifteforsikring
Selger har tegnet
eierskifteforsikring som dekker
selgers ansvar etter
avhendingsloven begrenset oppad
til MNOK 10. I den forbindelse har
selger utarbeidet en egenerklæring
som kjøper bør gjøre seg kjent med
før budgivning.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at
kjøper har anledning til å tegne
Boligkjøperforsikring. Dette er en
rettshjelpsforsikring som gir
trygghet og profesjonell juridisk
hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved
boligen de neste fem årene. Les om
denne på www.help.no og ta
kontakt med oss for ytterligere
informasjon.

Energimerking
Alle som skal selge eller leie ut bolig
må som hovedregel energimerke

boligen og fremskaffe en
energiattest. Unntak gjelder blant
annet for frittstående bygninger
med bruksareal på mindre enn 50
m². Det er eier som plikter å
fremlegge energiattest og eier er
selv ansvarlig for at opplysningene
er riktige. For ytterligere
informasjon se
www.energimerking.no. Eier har
energimerket boligen og komplett
energiattest fås ved henvendelse til
megler

Budgivning utenfor forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi av
budjournal. Det anbefales at hver
budgivers første bud har en
tilfredsstillende akseptfrist som
muliggjør en forsvarlig avvikling av
budrunden. Ifølge
eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
første ledd har oppdragsansvarlig
en plikt til å oppfordre
oppdragsgiver til ikke å ta imot bud
direkte fra budgiver, men henvise til
oppdragstaker.

Budgivning i forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi av
budjournal.
Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
3. ledd forbyr oppdragstaker i
forbrukerforhold å videreformidle
bud til selger med kortere
akseptfrist enn til kl 12.00 første
virkedag etter siste annonserte
visning. Lørdag regnes ikke som
virkedag. Vi fraråder derfor å inngi
slike bud da de ikke vil bli
videreformidlet til selger. For øvrig
henvises til forbrukerinformasjon i
vedlagt budskjema. Ifølge
eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
første ledd har oppdragstaker en
plikt til å oppfordre oppdragsgiver
til ikke å ta imot bud direkte fra
budgiver, men henvise til
oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør
utarbeidet av Norges
Eiendomsmeglerforbund av 1.
februar 2012 legges til grunn for
salget dersom ikke annet
fremkommer av salgsoppgaven.
Listen er tilgjengelig hos
oppdragsansvarlig samt på
www.nef.no. Til orientering er det
full avtalefrihet om hva som skal
følge med bolig og fritidsbolig ved
salg.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering at
meglerforetaket er forpliktet til å
foreta kundekontroll av begge
parter i handelen. For
oppdragsgiver skjer dette i
forbindelse med inngåelse av
oppdraget, og for kjøper på
tidspunkt for kontraktsinngåelse.
Dersom slik kundekontroll ikke kan
gjennomføres, er meglerforetaket
pålagt å avstå fra gjennomføring av
oppgjøret. Partene er selv ansvarlig
for eventuelle kostnader og ansvar
dette kan medføre, uten at det kan
anføres et kontraktsrettslig ansvar
overfor meglerforetaket.

Solgt "som den er"
Eiendommen selges "som den er",
jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Alle interessenter oppfordres til å
sette seg godt inn i opplysninger
som fremgår av salgsoppgave,
egenerklæring fra selger, takst og
andre vedlegg, da dette danner
grunnlaget for avtalen som inngås
med selger. Videre oppfordres det til
å undersøke eiendommen nøye,
gjerne sammen med fagkyndig.

Eiendommen kan ha mangel i
følgende tilfeller:
1) Når kjøper ikke har fått
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opplysninger om forhold ved
eiendommen som selger kjente eller
måtte kjenne til, og som kjøper
hadde grunn til å regne med å få, jf.
avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at det har
virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen, jf.
avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder
dersom eiendommen ikke er i
samsvar med opplysninger som er
gitt i annonse, salgsprospekt eller
ved annen markedsføring på vegne
av selger. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at
opplysningene har virket inn på
avtalen, og ikke på en tydelig måte
er rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde
grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers,
jf. avhl § 3-9.

Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling
samarbeider med sparebankene i
Eika Gruppen AS og konsernets
produktselskaper om formidling av
finansielle tjenester. Ta gjerne
kontakt med oppdragsansvarlig for
et uforpliktende tilbud vedrørende
finansiering. Meglerforretningene
kan motta provisjon ved formidling
av finansielle tjenester.

Vederlag og rett til dekning av
utlegg
Det er avtalt provisjon tilsvarende
2,3 % av kjøpesum inkludert
fellesgjeld for gjennomføring av
salgsoppdraget på denne
eiendommen.
I tillegg er det avtalt at
oppdragsgiver skal dekke:
Tilretteleggingsgebyr kr. 18.900,-
Visninger kr. 1.890,- pr. stk.
Oppgjørshonorar kr. 4.490,-

Markedsføringspakke kr. 9.990,-
Prospektpakke kr. 4.490,-
Nabolagsprofil kr. 250,-
Meglerlisens kr. 312,-
Grunnboksspørring kr. 990,-
Innhenting av informasjon fra
forretningsfører kr 3.375,-
Eierskiftegebyr til forretningsfører
kr. 5.000,-
Innhenting av opplysning fra
kommunen, kart og reguleringsplan
kr. 1060,-
Tinglysning av panterettsdokument
med urådighetserklæring kr. 430,-
Sikkerhetsstillelse kr. 350,- + 2
promille av salgssum.
Dersom handel ikke kommer i stand
har oppdragstaker krav på dekning
påløpte utlegg, samt vederlag for
utført arbeid med kr. 1.890,- pr. time
inkl. mva begrenset oppad til kr.
18.900,-.

Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet
20.03.2017 og utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007.
Opplysningene i salgsoppgaven er
godkjent av selger. Alle
interessenter oppfordres imidlertid
til grundig besiktigelse av
eiendommen, gjerne sammen med
fagmann før bud inngis.

Tinglysing av hjemmel
Dersom annet ikke avtales, sendes
skjøte/hjemmelsdokument for
tinglysing i etterkant av
overtagelse.

Informasjon om meglerforetaket
Gabrielsen & Partners AS
Chr. Michelsensgate 2, 0568 Oslo
Organisasjonsnummer: 987883944

Eiendomsmeglerfullmektig
Audun Thorp Bjørnstad
Tlf: 91 32 05 66
E-post: audun@aktiv.no

Ansvarlig megler:
Lars Berge
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Ingenting er så flott som et hjem
med riktig belysning – akkurat
som dårlig belysning kan
ødelegge et (i utgangspunktet)
fint hjem.

I løpet av de siste årene har
bevisstheten rundt riktig
belysning økt. Stadig flere
merker kommer på markedet –
og beriker et allerede rikholdig
utvalg ikoniske lampemerker av
alt fra Poul Henningsen til
Castiglioni.

Husk hjørnene

Når man skal gi hjemmet riktig
belysning, er det lett å gjøre feil.
Generelt er det viktig å huske at
et hjem trenger god

allmennbelysning.

Det innebærer at man bør velge
lyskilder som i hovedsak lyser
opp større arealer. Samtidig kan
man benytte ulike supplerende
lyskilder for å skape hygge og
kos. Det er først når man greier å
kombinere disse to, at man
klarer å skape et hjem med både
funksjonell og hyggelig
belysning.

Pass på at lyskildene ikke alltid
plasseres midt i rommet. Dette
vil ofte medføre en litt hard
belysning, og mørke hjørner og
kroker. Det dreier som å skape
balanse.

Godt arbeidslys – og godt
hyggelys

God og riktig belysning
innebærer at lyset fungerer godt
i flere situasjoner og på ulike

tider av døgnet. Invester gjerne i
dimmere.

Å kunne regulere lyskraften er
gull verdt. Husk at godt
arbeidslys er viktig, ikke minst
når man jobber foran en skjerm.
Mange lar skjermen være eneste
lyskilde når man jobber, men
dette er ubehagelig over tid og
gjør at man fort blir sliten i
øynene. Dersom man kan dimme
lyset, kan man også regulere
styrken og dermed fort endre
atmosfære fra godt arbeidslys til
romantisk lavbluss.

Her har du en lys idé!
God belysning er et av de mest effektive virke-

midlene du kan bruke i hjemmet ditt.

MARIA DEHLISVEI 34 A / OSLO







HELP Boligkjøperforsikring         

>   Ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater 

  fra første stund

>  Advokat skriver reklamasjonen

>  Ingen egenandel

>  Stopper ikke-saker

>  Tar saken hele veien, helt til Høyesterett 

      om nødvendig

>  Dekker motpartens omkostninger

>  Ingen øvre grense gir bedre posisjon i forhandlinger

>  Kunden har ingen økonomisk prosessrisiko

HELP Forsikring AS

Postboks 1870 VIKA

0124 Oslo

Telefon: 22 99 99 99

post@help.no

www.help.no

An ARAG company

> Eierskifteforsikring er selgers 

 forsikring. Boligkjøperforsikring 

 er kjøpers motvekt.

> Du får tilgang til spesialiserte 

advokater og profesjonell hjelp 

 når du trenger det.

> Du unngår økonomisk 

 prosessrisiko. 

> Boligkjøperforsikring gir deg 

 trygghet hvis du skulle oppdage 

 feil eller mangler ved boligen.

> Boligkjøperforsikring er en liten 

kostnad i forbindelse med bolig-

handelen. Får du problemer er 

 det dyrt å stå uten forsikring.

>   HELP Forsikring representerer 

      deg som boligkjøper. Ved behov 

      tar du direkte kontakt med 

      forsikringsselskapet. Husk at 

      reklamasjonsfristene er strenge, 

      kontakt derfor HELP så snart 

      feil oppdages.

> Fri tilgang til spesialisert advokat-

hjelp ved klage på kjøpt bolig.

> Dekning av motpartens saks-

 omkostninger hvis disse blir idømt.

> Advokathjelp i fem år etter 

 overtakelse.

Hvorfor boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring gir deg:

Borettslagsbolig
3 900,-

Selveier- og aksjeleilighet
6 500,-

Enebolig, tomannsbolig 
(del av eller halvpart), rekkehus, 
hytte/fritidsbolig og tomt
9 200,-
 
Betales som en engangssum og varer i fem år.  

Ingen egenandel. Meglerforetaket mottar kr 1 200 i 

kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Vi tar forbehold om prisendringer.

Priser

Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring

Enkelt å tegne, trygt å ha:

Selv om selger gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om boligen, 

og eiendomsmegler gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig å gardere seg 

mot uforutsette problemer når man kjøper bolig. Dersom du likevel oppdager avvik fra 

avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag. 

HELP Boligkjøperforsikring gir deg umiddelbar tilgang til spesialisert advokat for å vurdere 

om du har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker alle 

kostnader ved å forfølge saken, og gir deg dermed en bedre forhandlingsposisjon. 

>   Boligkjøperforsikring tegnes 

      i samarbeid med eiendoms-

      megleren din senest ved 

      kontraktssignering.

> Oppdaterte forsikringsvilkår 

 er tilgjengelig på www.help.no. 

Vilkårene på bestillings-

      tidspunktet er gjeldende. 

         Villa-/innboforsikring

>   Dekket bistand først etter at det har oppstått tvist 

>    Man må inne advokat selv

>    Egenandel (vanligvis kr 4 000) + 20 % av kostnadene

>    Beløpsbegrenset (normalt kr 100 000)

>    Dekker normalt ikke motpartens omkostninger

>    Svakere forhandlingsposisjon

Gjeldende fra 01.01.15



1. På forespørsel vil megler opplyse

om aktuelle bud på eiendommen,

herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til

megler, som formidler disse videre til

oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet

gjelder også budforhøyelser og

motbud, aksept eller avslag fra

selger. Før formidling av bud

til oppdragsgiver skal megler

innhente gyldig legitimasjon og

signatur fra budgiver. Kravet til

legitimasjon og signatur er oppfylt for

budgivere som benytter e-signatur,

eksempelvis BankID eller MinID.

Med skriftlige bud menes også

elektroniske meldinger som e-post

og SMS når informasjonen i disse

er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde

eiendommens adresse

(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum,

budgivers kontaktinformasjon,

finansieringsplan, akseptfrist,

overtakelsesdato og eventuelle

forbehold som for eksempel usikker

finansiering, salg av nåværende 

bolig ol. Normalt vil ikke et bud 

med forbehold bli akseptert før 

forbeholdet er avklart. Konferer 

gjerne med megler før bud avgis. 

4. Megler skal legge til rette for en

forsvarlig avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (dvs. der

oppdragsgiver er forbruker) skal

megleren ikke formidle bud med

kortere akseptfrist enn kl. 12.00

første virkedag etter siste annonserte

visning. Etter denne fristen bør

budgivere ikke sette en kortere

akseptfrist enn at megler har mulighet

til, så langt det er nødvendig, å

orientere oppdragsgiver, budgivere

og øvrige interessenter om bud

og forbehold. Det bør ikke gis bud

som diskriminerer eller utelukker

andre budgivere. Dersom bud

inngis med en frist som åpenbart

er for kort til at megleren kan

avvikle budrunden på en forsvarlig

måte som sikrer oppdragsgiver og

interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler

fraråde budgiver å stille slik frist. 

5. Megleren vil uoppfordret gi sin

vurdering av det enkelte bud overfor

oppdragsgiveren, når budet er

gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er

nødvendig og mulig holde budgiverne

skriftlig orientert om nye og høyere

bud og eventuelle forbehold.

Megler skal så snart som mulig

bekrefte skriftlig overfor budgivere

at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand,

eller dersom en budrunde avsluttes

uten at handel er kommet i stand,

kan en budgiver kreve kopi av

budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper

og selger uten ugrunnet opphold

etter at handel er kommet i stand.

Dersom det er viktig for budgiver

å bevare sin anonymitet, bør budet

fremmes gjennom fullmektig.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

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

Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmeg-

ling § 6-3 og § 6-4. 

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning 

på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. 

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

herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. 

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

1. Det eksisterer ingen angrerett

ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler

og han har formidlet innholdet i

budet til selger (slik at selger har fått

kunnskap om budet), kan budet ikke

kalles tilbake. Budet er da bindende

for budgiver frem til akseptfristens

utløp, med mindre budet før denne

tid avslås av selger eller budgiver

får melding om at eiendommen er

solgt til en annen (man bør derfor

ikke gi bud på flere eiendommer 

samtidig dersom man ikke ønsker 

å kjøpe flere enn en eiendom). 

3. Selger står fritt til å forkaste

eller akseptere ethvert bud, og

er for eksempel ikke forpliktet

til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har

kommet frem til budgiver innen

akseptfristens utløp er det

inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud

fra selger til kjøper (såkalte

"motbud"), avtalerettslig er et

bindende tilbud som medfører at

det foreligger en avtale om salg

av eiendommen dersom budet i

rett tid aksepteres av kjøper.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

Forbrukerinformasjon om budgiving
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FOR EIENDOMMEN:

Adresse:
gnr.                  bnr.                snr. / andelsnr.:

Oppdragsnr: UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:   

Kjøpesum   kr:......................................................................................................................................

Beløp med bokstaver   kr:......................................................................................................................................

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den:....................................................kl:...................................

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud 

med kortere akseptfrist enn til kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold:..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at 

budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter 

dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud vil bli forelagt kjøper når handel er sluttet. 

Ønsket overtagelsesdato: ...................................................................................................................................................................

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:...................................................................

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: 

Kontant ved kontraktens underskrift: 10 % av kjøpesum..............................................   kr ............................................................

Låneinstitusjon: .................................... Referanse og tlf.nr.:......................................  kr ............................................................

Egenkapital: .................................................................................................................   kr ............................................................

Totalt: .........................................................................................................................   kr ............................................................

Egenkapitalen består av:  Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
   
   Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn:....................................................................................................... Navn:.................................................................................

Fødselsnr:................................................................................................ Fødselsnr:..........................................................................

Adr.:......................................................................................................... Adr.:..................................................................................

Postnr.:.....................................................Sted: ........................................ Postnr.:.................................Sted:......................................

Tlf.arb.:....................................................Tlf.privat: ................................ Tlf.arb.:................................Tlf.privat: .............................

E-post:......................................................Arb.:. ....................................... E-post:................................................................................

Dato:...........................Sign:......................................................................Dato:......................Sign.: .................................................

Kun for Aktiv Eiendomsmegling. På uendrede vilkår forhøyes budet til:

Kroner Akseptfrist      Signatur                               Dato      Kl.                Akseptert

................................. .............................. ......................................... ...................... ................  ...........................................

................................. .............................. ......................................... ...................... ................ Sted.: ...................................

................................. .............................. ......................................... ...................... ................ Dato.: ..................................

................................. .............................. ......................................... ...................... ................ Sign.: ...................................

Budskjema

Adresse: Maria Dehlisvei 34 a, 1083 Oslo
Gnr. 104, bnr. 98, snr. 25 i Oslo kommune
Oppdragsnummer: 38170089

Epost: audun@aktiv.no

Faks: 22 87 11 91

Oppdragsansvarlig: Audun Thorp Bjørnstad, tlf.: 91 32 05 66, audun@aktiv.no
Gabrielsen & Partners AS, Chr. Michelsensgate 2, 0568 Oslo
Organisasjonsnr. 987883944

21.03.2017
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