Velkommen til Torgkroken 14

Leilighet i Hurdal – garasjeplass – sentralt og rolig.

Prisantydning: 1.200.000,- BRA: 86
P-ROM: 80
Gnr.: 17 Bnr.: 95 Anr.: 112 S-ROM: 6
i Hurdal Torg borettslag.
Antall soverom: 2
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Kjøkken
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Fasade
Sentralt men rolig.
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Stue
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Bad

Soverom 1
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Soverom 2

Entré
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Badestrand ved Hurdalssjøen

Småbåthavn ved Hurdalssjøen
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OM HURDAL

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

Aktiviteter

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

Barnehager/
skoler

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

OM EIENDOMMEN
Finnannonse

Du kan finne dette objektet på finn.no ved å skrive denne
finn-koden i søkefeltet: 146793731

Visning

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

Prospekt
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Oppdragsnummer: EiSak201905. Kontakt megler per post
eller e-post for å bestille prospekt med vedlegg.

OBS: Prospekt er ikke komplett uten vedlegg til prospektene.
Vedlegg til prospektene ligger fremlagt på visning

Pris

Prisantydning/kjøpesum: Kr 1.200.000,-.
Andel fellesgjeld: Kr. 441.403,- (pr. 26.03.2019)
OBS: Når du legger inn bud: Husk at andel fellesgjeld ikke
medtas i budrunden. Andel fellesgjeld overtas i tillegg til budet
man gir.

Omkostninger

Dokumentavgift: Det er ikke dokumentavgift for andeler i
borettslag.
Pantattest: Kr 172
Tinglysingsgebyr pantedokument: Kr 430
Tinglysingsgebyr hjemmelsoverføring: Kr 430
Totale omkostninger: Kr 1.032,-.

Total pris
(pris, andel
gjeld og omk.)

Faste
løpende
kostnader,
mv.

Kr 1.642.435,Totalpris er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i gebyrer.

Felleskostnader til borettslaget/sameiet:
Kr. 7.487.- pr. mnd. (pr. 26.03.2019).
Felleskostnader omfatter: Kommunale avgifter, lønns- og
personalkostnader, styrehonorar, revisjonshonorar,
forretningsførerhonorar, kontingenter, bygningsforsikring,
utvendig vedlikehold, snørydding mv.
Innboforsikring må tegnes på egenhånd. På generelt grunnlag
anbefales dette på det sterkeste.
Øvrige faste kostnader: Medlemskap i BORI: Det kreves
medlemskap i Boligbyggelaget Romerike (BORI) for å erverve/eie
denne boligen, kr. 650 (pr. 01.01.2019). Medlemskap må være
betalt før overtakelse.
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Lånevilkår for nedbetaling av fellesgjeld – selskapets totale
lån og vilkår (pr. 26.03.2019):
Låne nr.: 11456898-10, Husbanken. Type: Annuitetslån.
Restsaldo: Kr. 9.457.016,-. Andel av saldo: kr. 441.404,-.
Restløpetid/antall terminer til innfrielse: 17.9963. Term pr. år: 2.
Avdragsfrihet: Nei. Første termin 01.07.2002. Første avdrag:
01.07.2008 (siste termin 01.12.2027). Type rente: Ca. 51% av
lånet har fastrente, og 49% flytende rente. Rentesats pr.
26.03.2019: 2,11%. Fastrentedelen utløper 30.04.2023.
Separat beregning av månedlige kostnader etter en eventuell
avdragsfri periode: Ikke aktuelt.
Opplysninger om at kjøper kan holdes ansvarlig for
manglende dekning av felleskostnader og usolgte enheter
hørende til prosjektet: Ikke aktuelt.
Opplysninger om borettslaget har sikring mot tap av
felleskostnader, og hvem som er tilbyder, varigheten av
avtalen og oppsigelsesvilkårene: Borettslaget er tilknyttet
sikringsordning. Avtalen kan sies opp av borettslaget innen 1.
desember med virkning for kommende årsskifte. Etter
borettslagsloven skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres
av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til
enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom
forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første
gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.
Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av
fellesgjeld (IN-lån): Nei.
SEFRAK, mv.: Nei.
Fredet: Nei.
Budsjett og regnskap i boligselskapet: Borettslagets budsjett
og regnskap er tilgjengelige hos megler og følger som vedlegg til
prospekt.
Relevante rettigheter og forpliktelser for boligselskapet iflg.
lov, forskrift, vedtekter, vedtak og avtaler som har betydning
for avtalen:
Forkjøpsrett: Ja. Andelseierne i borettslaget og dernest de
øvrige andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av BORI – har
forkjøpsrett. Megler gir skriftlig melding til firmapost@bori.no etter
salget, og BORI har da 20 dager til å gjøre forkjøpsretten
gjeldende (jf. borettslagsloven § 4-15).
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Styregodkjenning: Ja, behandles av BORI. Godkjenning kan
ikke nektes uten saklig grunn.
Eierskiftegebyr: Borettslag: Opp til 4 x kr. 1.150
(rettsgebyret) + 25% MVA: Kr 5.750. Betales av selger.
Gebyr for enyttelse av forkjøpsrett – kun aktuelt for den som
benytter forkjøpsrett for å kjøpe boligen: Betales av kjøper.
Opptil kr. 7.188, men se nærmere informasjon fra BORI.
Dyrehold krever godkjenning: Iflg. Husordensreglene punkt 5.:
Det er tillatt å holde hund og/eller katt på betingelse av at det
inngås skriftlig kontrakt med borettslaget som regulerer
forholdene mellom partene. Meglers kommentar: Selv om det er
vedtatt forbud om dyrehold, kan brukeren av boligen uansett
holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er
til ulempe for de andre brukerne av eiendommen (jf.
borettslagsloven § 5-11 (4). For eksempel vil førerhund være en
en god grunn.
Vesentlige opplysninger om boligselskapets budsjett og
regnskap, samt opplysninger om at disse er tilgjengelige hos
oppdragstaker: Se vedlegget til prospektet.
Offentlige/kommunale avgifter/eiendomsskatt - iht.
opplysninger fra Hurdal kommune:
Kommunale avgifter og gebyrer betales via felleskostnadene til
borettslaget.
Eiendomsskatt/gebyrer: Iflg. informasjon fra
Infoland/kommunen foreligger det ikke restanser for kommunale
avgifter.
Betalte og skyldige beløp gjøres opp som direkte mellomværende
mellom gammel og ny eier. Skyldige gebyrer er en heftelse på
eiendommen som den nye eieren blir ansvarlig for.
Meglers kommentar: derfor må kjøper og selger notere status på
overtakelsesdatoen i overtakelsesprotokollen. Selger er ansvarlig
for betaling frem til overtakelsen.
Utleie: Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate
bruken av boligen til andre. Styret kan kun gi slik godkjenning
dersom vilkårene i vedtektenes punkt. 4-2 (2) er oppfylt (se
vedlegg).
Søknadsskjema lastes ned fra www.bori.no og leveres styret i
signert stand. Eier må sørge for at både styre og forretningsfører
har oppdatert kontaktinformasjon på både eier og beboer.
Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av
den til andre uten godkjenning. Se nærmere i vedtektene punkt 4www.AdvokatTalsnes.no

2 om overlating av bruk.
Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel. Bare personer
som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen.
Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål
uten styrets samtykke.
Tilliggende rettigheter: Se nærmere om parkering i felles
garasjeanlegg.
Andelseierens og borettslagets vedlikeholdsplikt: Se
vedtektenes punkt. 5-1 og 5-2 om omfanget av
vedlikeholdsplikten.
Borettslagets pantesikkerhet: For krav på dekning av
felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en
lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser.
Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger
folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet for tvangsdekning
besluttes gjennomført (vedtektene punkt 7-2, jf. borettslagsloven
§ 5-20).

Beskrivelse
av
boligen /
eiendommen
Standard /
Innhold

Torgkroken 14 ligger sentralt i Hurdal. Midtleilighet i 1. etasje i
lavblokk med 12 leiligheter som igjen er tilknyttet en lavblokk med
12 leiligheter. Det er altså 24 andelsleiligheter i borettslaget.
Generelt om Standard:
Boligen har vanlig god standard i forhold til når boligen ble
oppført. Den er godt vedlikehold, men stedvis litt overflateslitasje
og noe hull etter oppheng på vegger. Det er stedvis litt
skjøtesprekker og litt slitasje på parkett samt bom under noen
gulvfliser i våtrommet. Noen mindre sprekker/riss i vegg mellom
leilighet mot nord og pipe.
Type bolig: Stort frittliggende boligbygg i 2 etasjer.
Hage/fellesareale: Pent opparbeidede fellesarealer med plen og
diverse beplantning, generelt påkostet utførelse.
Terrengforhold: Tomten er i stor grad flattliggende, men noe
skrånende i nordre del.
Terrasse, veranda, platting mv.: Terrasse med tilgang fra stuen
(ca. 11 kvm) samt terrasse ved inngangen (ca. 12 kvm).
Terrassedøren klypper litt.
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Etasje(r): Bolig på ett plan beliggende i 1. etg.
Byggeår: 2001
Energiattest: Rød D (se vedlegg).
Påkostninger/vedlikehold siden byggeåret: Se borettslagets
innkalling til generalforsamling for oversikt over vedlikehold i regi
av borettslaget (se vedlegget til prospektet).
Byggemåte: 2-etasjes bygning over kjeller med
parkeringsplasser for biler, samt boder/lager etc. i plassoppførte
konstruksjoner. Såler og grunnmur av støpt armert betong.
Asfaltert kjellergulv. Vegger av betong og isolert trebindingsverk
med utvendig beiset liggende panel. Støpt dekke i 1. og 2. etg.
isolert leddport av lakkert metall til garasjekjeller.
Pulttak av trekonstruksjon, isolert med mineralull. Forenklet
undertakt og taktekke av betongstein. Innblåst isolasjon mot
kaldloft. Takrenner og beslag av lakkert metall, nedløp via
kjettinger. Flate tretak tekket med papp/folie over balkonger og
svalganger.
Inngangsdører av beiset/malt tre. Vinduer og terrassedør av
beiset tre med isolerglass. 2-løps elementpipe med heldekkende
beslag over tak. Personheis fra kjeller til 2. etg. Gangbru mellom
bygningskropper.
Innvendig: Vinylbelagte gulv i felles ganger, keramiske fliser i
trappehus. Metalltrapp med keramiske fliser på trinn mellom 1.
og 2. etg. Betongtrapp til kjeller.
Boder og brannslange i kjeller, samt garasjeanlegg. Møterom
med enkel kjøkkeninnredning samt vaskerrom/we i 1. etg., tils.
glassfiberstrie, ubehandlet betong i garasjekjeller.
Inngangsparti: Overbygget inngangsparti.
Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt – 1-etasje:
I leiligheten er delevegger av bindingsverk, men skillevegger
mellom leiligheter er antatt av støpt armert betong.
Tv/internett: Leiligheten er tilknyttet fellesanlegg for mottaking av
tv-/radiosignaler og data.
Vinduer/dører: Slette hvite dører innvendig. En dør med
glassfelt er fjernet og lagres i kjellerbod. Inngangsdør av
beiset/malt tre. Vinduer og terrassedør av beiset tre med
isolerglass.
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Oppvarming: Varmekabler i våtrom, ellers veggfaste
panelovner.
Opplegg vaskemaskin: Vanninntak og avløp for vaskemaskin
på badet.
Utvendig kran: Nei.
Sentralstøver: Ja.
Elektrisk anlegg: I el.skap er 40 amp. hovedsikringer og 6
kurser med 1x10, 5x13 og 1x20 amp. automatsikringer samt
jordfeilbryter. Det er vanlig godt med punktfordeling og noe
belysning.
Kjeller: Det er ikke kjeller. Leiligheten har ett plan beliggende i 1.
etg.
Vaskerom: Samme rom som badet.
Vegger utvendig: Beiset liggende panel.
Vegger innvendig: Malt på puss, glassfiberstrie og plater med
fuger, vinyltapet/belegg i våtrom. OSB-finer i utebod.
Gulv: Keramiske fliser på våtrom, eller vinylbelegg og eiklamellparkett.
Takkonstruksjon/-tekking: Pulttak i trekonstruksjon, isolert med
mineralull. Forenklet undertak og taktekke av betongstein.
Innblåst isolasjon mot kaldloft. Flate tretak tekket med papp/folie
over balkonger og svalganger.
Renner og nedløp: Renner og nedløp av metall.
Takstrapport: Det foreligger verdi- og lånetaksttakst. Den kan
inneholde informasjon av betydning for kjøper.
Kjeller: Ikke kjeller.
Bod: Egen bod i tilknytning til garasjeanlegget i kjelleren på det
andre bygget.
Parkering: Det er 1 medfølgende parkeringsplass i
garasjeanlegget i kjelleren til det andre bygget i borettslaget.
Kjøper overtar selgers portåpner/brikk. Gjesteparkering ved
innkjørselen til garasjeparkeringen.
Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere på borettslagets gangveier.
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Kjøring er kun tillatt ved syketransport, transport av personer som
har vanskelig for å gå samt kjøring av store kolli. All nødvendig
kjøring skal skje i gangfart. Parkeringsplassen skal ikke benyttes
til hensetting av utrangerte kjøretøy. Vask eller reparasjon på
kjøretøy skal skje utenfor boligområdet.
Utstyr: Pulver-brannslukningsapparat pluss røykvarsler.
Se taksten for nærmere informasjon.
Løsøre: Eventuelt medfølgende løsøre avtales direkte mellom
kjøper og selg utenom bolighandelen, men megler kan formidle
henvendelser. På kjøkkenet medfølger kun oppvaskmaskinen, i
den stand den er ved overtakelsestidspunktet.
Det er et felles frittstående bygg for avfallslagring.

Beskrivelse
av
beliggenhet
og
område

Adkomst: Kommunal vei.
Beliggenhet: Eiendom tilknyttet Hurdal Torg Borettslag i etablert
boligområde sentralt i Hurdal kommune.
Det er ca. 100 m til Hurdal sentrum, ca. 0,5 km til 1-til-10 skole
og ca. 100 m til den nærmeste barnehagen.
Det er fine turområder i Hurdal og ikke minst en idyllisk og
populære badestrender ved Hurdalssjøen en kort bil-/sykkeltur
unna. Det er gang-/sykkelsti helt frem til badestranden på
Meieriodden ca. 4 km unna.
Det er også kort vei til dagligvare butikken Spar (ca. 400 m) eller
Coop knai (ca. 900 m) med postbutikk og bussholdeplass ved
rundkjøringen foran Hurdal rådhus.
Det er ca. 30 minutters bilvei til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Offentlige
forhold mv

Pengeheftelser: selgers pantedokument slettes ved oppgjøret.
Reguleringsplan:
Eiendommen er regulert til boligformål.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Det foreligger
midlertidig brukstillatelse (iflg. Hurdal kommune).
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Litt generelt om Midlertidig brukstillatelse og Ferdigattest:
Plan- og bygningsloven § 21-10 første ledd fastslår at alle
søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest.
Ferdigattesten bekrefter altså at byggearbeidene er ferdige og
utført i samsvar med tillatelse av bygningsmyndighetene. Når det
gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det
ubetenkelig, kan det utstedes midlertidig brukstillatelse for hele
eller deler av tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 21-10 tredje
ledd.
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er imidlertid bare
påkrevet for søknadspliktige tiltak. Frittliggende plattinger og
mindre bygninger som ikke kan brukes til beboelse er unntatt fra
søknadsplikt etter plan- og bygningsloven § 20-5.
Hjemmelshaver: Ola Harald Moseng.
Konsesjon: Ikke nødvendig. Eiendommen ligger ikke i et område
med nedsatt konsesjonsgrense. Overdragelsen gjelder en andel i
borettslag/boligbyggelag, og trenger derfor ikke søknad om
konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Vann/avløp: Tilkoblet kommunalt vannverk og kommunalt avløp.
Kommunalt avløp. Tilknyttet kommunale ledninger via private
stikkledninger felles for hele borettslaget.
Se vedlegg til prospekt for nærmere informasjon.

Om boligen/
økonomi
mv.

Forsikring: IF Skadeforsikring. Avtalenummer SP587163.
Opplyst av borettslaget.
Formuesverdi som primærbolig: Kr 567.643 for inntektsåret
2017. Som sekundærbolig kr. 2.043.514.
Vedtekter og Husordensregler: Alle boligeiere plikter å sette
seg inn i husordensregler og vedtekter.

Areal
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Areal/romfordeling 1. etasje:
Bruttoareal: 92 kvm
Bruksareal totalt: 86 kvm
Primærrom: 80 kvm: Entré, stue med adkomst via dør til
overbygget terrasse, 2 soverom, kjøkken og bad/wc/vaskerom,
entré/trapperom.
Kaldbod ca. 3 kvm i 1. etg. medberegnet i BTA- og BRA.

Egen biloppstillingsplass i kjeller og egen 3 kvm bod med
nettingvegger.
Tomteareal: 4.887 kvm.
Feste/Eiet tomt: Eiet.

Salgsvilkår

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

Oppgjør

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

Overtagelse

Skriv gjerne ønsket overtagelse i budskjemaet. Dersom en
konkret overtagelse er en forutsetning for budet, må dette skrives
under ‘forbehold’ i budskjemaet. Overtakelse etter nærmere
avtale. Det forutsettes imidlertid at nærmere tidspunkt for
overtakelse kan avtales senest innen noen dager etter budaksept,
og gjennomføres innenfor 3 måneder.
Kjøper kan uansett kreve overtagelse senest ved tredje
månedsskifte etter at avtalen ble bindende (jf. avhl. § 2-3),
under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.

Tinglysing

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

Lov om
tiltak mot

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
(hvitvaskingsloven) krever at megler foretaket skal foreta
kundekontroll etter §§ 6 til 13 og løpende oppfølging etter § 14.
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hvitvasking
mv.

Dette innebærer at Hurdalsmegleren har krevd at oppdragsgiver
har identifisert seg ved oppstart av salgsoppdraget.
Videre må kjøper identifisere seg, både ved budgivning og ved
kontraktsmøte. Meglerforetaket kan ikke gjennomføre oppgjøret
dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres (jf. hvvl. § 10), og er
fri for ansvaret for de utgifter dette måtte påføre partene.
Meglerforetaket er ikke ansvarlig for de eventuelle utgifter dette
kan medføre.

Skatt/arv

Særskilt for boligeiendom:
Gevinst ved realisasjon av boligeiendom er unntatt fra skatteplikt
når følgende betingelser er oppfylt (jf. sktl. § 9-3):
1) Eieren har eid eiendommen i mer 1 år når realisasjonen finner
sted eller avtales. Dersom huset er oppført av eieren, løper
ettårsfristen fra huset ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var
oppført, og
2) eieren har brukt eiendommen som egen bolig i minst 1 av de
siste 2 årene før realisasjonen. Når arbeid eller helse eller
lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid
brukshindringen foreligger, regnes med som botid hvis eieren på
ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til
brukshindringen. Realiseres tidligere felles bolig etter separasjon/
skilsmisse, skal også den ektefellen som er flyttet ut av boligen,
godskrives den andre ektefellens botid. Tilsvarende gjelder etter
samlivsbrudd for tidligere samboere som har eller har hatt felles
barn.
Hurdalsmeglerens kommentar: Det vil si at både eiertid og botid
må være oppfylt. Eiertid løper fra overtakelsestidspunktet til
realisasjonstidspunktet (det tidspunkt som kommer først av
bindende avtale eller overtagelse).
Botid løper fra innflyttingsdato til det tidspunkt som kommer først
av bindende avtale eller utflyttingsdagen. Gevinstbeskatning
oppstår uansett først dersom man selger for mer enn hva man
har betalt. I tillegg kan man fradra salgskostnader.
For å regne ut dette brukes begrepene ‘inngangsverdi’ og
utgangsverdi’. Inngangsverdi = kjøpesum + dokumentavgift +
tinglysingsgebyr + eventuelle påkostninger (men ikke
vedlikeholdskostnader). Utgangsverdi = salgssum minus
salgskostnader. Inngangsverdi minus utgangsverdi = beløp som
ev. beskattes (eller føres til fradrag dersom det er et tap).
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Mangelsregler/
reklamasjon

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

Finansiering

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

Vederlag

Meglers vederlag (inkl. kostnader) er avtalt til Fast pris kr 25.625,(inkl. mva.).

Megleren

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

Budregler

Unnlatelse av å følge disse budreglene medfører at megler ikke
garanterer at budet kommer med i budrunden.
Det er kun budskjema fra Hurdalsmegleren som kan benyttes.
Hele budskjemaet må utfylles.
ID (for alle kjøpere) må medfølge det første budet. Eventuelt kan
mulige budgivere identifisere seg før budrunden, f.eks. på visning,
dersom megler har mulighet for å ta bilde/kopi av ID’en.
Det første budet må leveres fysisk på visning, eller innsendes
som vanlig post eller som innskannete vedlegg til e-post.
Deretter kan bud nr. 2 osv. bli sendt med e-post eller sms, men
kun fra de e-postadresser og telefonnumre som står oppført i det
første budskjemaet.
Ønsker man å bruke andre e-postadresser og telefonnumre, må
det sendes inn nytt (ev. korrigert) budskjema.
Eventuelt kan mulige budgivere identifisere seg før budrunden,
f.eks. på visning.
Megler formidler ikke bud, avslag og aksept som ikke
er sendt skriftlig.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for
budgiveren frem til budfristens utløp. Dette gjelder selv om
høyere bud innkommer. Man må derfor ikke by på flere
eiendommer samtidig.
Husk å be megler om utfyllende informasjon: salgsprospektet er
bare en del av denne informasjonen. Utfyllende informasjon kan
fås pr. e-post, evt. vil det ligge en perm fremme på visning.
Oppgi både navn på bank/annen långiver og navn på
kontaktperson.
Oppgi kontaktpersons direkte telefonnummer (og
eventuelt e-post).
Se boligen på visning - vit hva du byr på! Husk at kjøper har en
undersøkelsesplikt. Forhold du ville eller burde ha oppdaget på
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visning kan ikke regnes som mangel.
Bud følges vanligvis først opp fra og med kl. 11.00 første virkedag
etter siste annonserte visning.
Budrunden starter kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Megler tar forbehold om å fortsette budrunden neste dag
dersom handel ikke er kommet i stand innen kl. 15.30 eller innen
budgivernes bankkontakt er mulig å få tak i pr. telefon.
Megler kan bestemme at akseptfristen må være en minimumstid
(slik at megler/selger/kjøpers långiver har tilstrekkelig tid til å
svare).
Unnlatelse av å følge budreglene (se ovenfor/i prospektet/på
Hurdalsmegleren.no kan medføre at budet ikke blir med i
budrunden.

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

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN
Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes boligselgerforsikring eller ikke.
Dersom det skal tegnes boligselgerforsikring må siste side også fylles ut av både megler og selger.

SALGSOBJEKT
Enebolig
Hytte/Fritidsbolig
To/Flermannsbolig
Andelsleilighet
Annen bolig

Tomt
Rekkehus
Selveierleilighet
Boliger som ikke er as is

Det må foreligge Tilstandsrapport Bolig (TB) i følgende tilfeller:
- Alle typer frittliggende eneboliger med eget gnr./bnr. og evt. snr. og evt. fnr. (også rekkehus, tomannsbolig, og fritidseiendom) ved:
- Salg for dødsbo og andre tilfeller der selger/fullmektig ikke kjenner til eiendommen/ubebodd av selger siste 12 mnd.
- Oppgjørs-/honoraroppdrag
- Salg av kombinasjonseiendommer.
Det er aldri krav til TB ved salg av leiligheter (andel, aksje og selveier).
Dersom TB ikke foreligger etter kravene i vilkårene pkt. 5.1, kan Protector Forsikring ASA nedsette ansvaret, jf. FAL §4-8.
Tilstandsrapport skal ikke være eldre enn 6 måneder. Ved avvik kan selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL 4-8.

Gnr.

Bnr.

Snr. / Andelsnr. / Aksjenr.

17

95

112

Festenr./Leilnr.

Org.nr Andel./Aksje.

Adresse

Postnr.

Torgkroken 14

2090

Sted

Kommune

Hurdal
Byggeår

Hurdal
Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i
boligen?

Har du bodd i boligen de
siste 12 mnd.?

01.06.2015

4 år

Ja

Hvis NEI: Krav til BSR/TB på
objekter med eget gnr./bnr.
og evt. fnr. og evt. snr. (også
rekkehus/tomannsbolig, og
fritidseiendom)

I hvilket forsikringsselskap er det tegnet villa-/husforsikring? (ikke innboforsikring)

IF,
Er villa-/husforsikringen utvidet med sopp/råtedekning?
Polise-/avtalenr.

Ja

Nei

Vet ikke

SP587163
Ved dødsbo/ved fullmakt, kryss her

Ved salg fra dødsbo eller andre tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner eiendommen, skal
ikke spm besvares, men egenerklæringen skal foreligge. NB! Krav til BSR/TB på objekter
med eget gnr./bnr. og evt. fnr. og evt. snr. (også rekkehus/tomannsbolig, og
fritidseiendom).

Hjemmelshavers navn

SELGER (1)
Etternavn

Fornavn

Moseng
Tlf.privat

Ola Harald
Mobil

E-post

90847596
Ny adresse

Postnr.

Sted

Torgkroken 14

2090

Hurdal

SELGER (2)
Etternavn
Tlf.privat

Fornavn
Mobil

E-post

Ny adresse

Postnr.

Dersom egenerklæringen fylles ut av andre enn eier (hjemmelshaver), bes grunnen oppgitt
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Sted

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN
Alle spørsmål som besvares med ”Ja” skal utdypes nærmere i kommentarfeltet.
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller
andre steder?
Ja

Nei

Kommentarer

1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år?
Ja

Nei

Kommentarer

1.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Kommentarer

1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene?
Ja

Nei

Kommentarer

1.4. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller
lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje?
Ja

Nei

Kommentarer

3.1. Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 år?
Ja

Nei

Kommentarer

3.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Kommentarer

3.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja

Nei

Redegjør for dette

Sprekk i en vegg, ene soverommet

5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur og lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

6. Kjenner du til om det er/har vært, insekter som f.eks pelsbille eller skjeggkre (herunder perlekre, sølvkre eller tilsvarende) i
boligen/sameiet eller borettslaget?
Ja

Nei

Kommentarer

7. Kjenner du til om det er/har værtsopp, også svertesopp, råteskader eller fukt i boligen?
Ja

Nei

Kommentarer

8. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje?
Ja

Nei

Kommentarer

8.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år?
Ja

Nei

Redegjør for dette

Takrenne nedløp, beiset.

8.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Redegjør for hva
som ble gjort, av
hvem, og når

Skiftet ut nedløp kjettinger med vanlig nedløp rør. Hurdal Bygdeservice.
Beiset hele bygningen av malerfirma på Dal. ?.

8.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer
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9. Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget, f.eks. gjentagende sikringsbrudd, svimerker, varmgang eller lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

9.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende
kontrollinstanser?
Ja

Nei

Kommentarer

9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør?
Ja

Nei

Spesifiser firma eller
andre kjente punkter

?

9.3. Kjenner du til om arbeider er utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget?
Ja

Nei

Deler

Kommentarer

Går ut fra det.

10. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

10.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år?
Ja

Nei

Kommentarer

10.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Kommentarer

10.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

11. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, offentlig vedtak eller uoffisielle rettigheter/forpliktelser/varsler/tvister
som kan medføre endring i bruk av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, og/eller forslag til dette?
Ja

Nei

Kommentarer

12. Kjenner du til om det er foretatt endringer i boligen som avviker fra de opprinnelige plantegningene, f.eks. innredet kjeller, loft,
bod, tilbygg/påbygg e.l.?
Ja

Nei

Kommentarer

12.1. Er dette godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja

Nei

Vet ikke

Kommentarer

13. Kjenner du til pålegg/heftelser/krav fra f.eks. kommunen eller andre offentlige instanser vedrørende eiendommen, f.eks. oljetank,
sentralfyr, septiktank, avløp e.l.?
Ja

Nei

Kommentarer

14. Selges eiendommen med utleiemulighet, leilighet, e.l.?
Ja

Nei

Kommentarer

14.1. Er enheten godkjent for varig opphold?
Ja

Nei

Vet ikke

Kommentarer

15. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen?
Ja

Nei

Kommentarer

16. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år?
Ja

Nei

Kommentarer

17. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling på eiendommen?
Ja

Nei

Kommentarer

18. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
Ja

Nei

Kommentarer
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19. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold ved eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov) som kan medføre økt
husleie / økte fellesutgifter?
Ja

Nei

Kommentarer

20. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle
opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap)

ANSVARLIG MEGLER (må fylles ut)
Meglers oppdragsnummer

201905
Firma

Avdeling

Advokat Arne Talsnes

Hoved

Ansvarlig megler/eiendomsmeglerfullmektig

Arne Talsnes

TEGNING AV BOLIGSELGERFORSIKRING
TIL KJØPER:

TIL SELGER:

For øvrig oppfordrer selger potensielle
kjøpere til å undersøke eiendommen
grundig, jf. avhendingsloven § 3-10,
gjerne også sammen med en
bygningskyndig. Konferer med selger
eller eiendomsmegler dersom noen av
opplysningene i egenerklæringsskjemaet
er uklare, eller dersom det er ønskelig
med ytterligere informasjon eller
utlevering av rapporter som nevnt i pkt.
16.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter
beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom
jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller
misvisende opplysninger om eiendommen,
vil selskapet kunne søke helt eller delvis
regress for sine utbetalinger, eller
selskapets ansvar vil settes ned eller falle
bort, jf. vilkår for boligselgerforsikring
punkt 9 og forsikringsavtaleloven kapittel
4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som
selger etter avhendingsloven, og om
Protector Forsikring ASA sitt
boligselgerforsikringstilbud.
Jeg er klar over at premietilbudet som er
gitt av megler, kun er bindende for
Protector Forsikring ASA i 6 - seks
måneder fra signering av dette skjema.
Etter 6 måneder må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt,
og eventuelle endringer må påføres.
Prisen ved ny signeringsdato legges til
grunn. TB skal fornyes etter 6 mndr. fra
rapportdato. Dette er selgers ansvar.

Ja, jeg tegner herved boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest vilkårene av 1. november 2018 og produktark om
boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger. Gyldig forsikring forutsetter at premie er betalt.
Dersom det er mer enn 12 måneder fra tidspunktet for budaksept til avtalt overtakelse, trer forsikringen først i kraft på
overtakelsesdagen. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen først i kraft ved overtagelse. Forsikringen er ugyldig dersom den er tegnet i
strid med vilkårene, jf. pkt. 5 og 6 i vilkårene.
Jeg bekrefter at eiendommen ikke selges som ledd i næringsvirksomhet, til leietaker, til personer som bor eller har bodd på
eiendommen, ektefeller, slektning i opp- eller nedadstigende linje, søsken eller andre som tilhører eller har tilhørt husstanden, eller for
øvrig i strid med vilkårenes pkt.6
Jeg er kjent med at dersom TB ikke foreligger etter kravene i vilkårene, pkt. 5.1, kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL § 4-8.
Jeg er innforstått med at Protector Forsikring ASA i det tilfellet det er tegnet boligselgerforsikring vil innhente dokumentasjon fra
eiendomssalget og ta kontakt med alle nødvendige parter ved en eventuell reklamasjonssak. Formålet med innhentingen er å kunne
vurdere dekning ifht forsikringsavtalens vilkår. Vi vil oppbevare disse opplysningene til formålet med behandlingen opphører.
Nei, jeg tegner ikke boligselgerforsikring, men jeg bekrefter at megler har tilbudt meg å tegne det.
Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring dersom det er avkrysset for «annet» på salgsobjekttype. Forsikringen gjelder ikke salg mellom
ektefeller, slekt i opp- eller nedadgående linje, søsken, mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen, eller andre som tilhører
eller har tilhørt husstanden, eller når salget skjer som ledd i selgers næringsvirksomhet. Dette skjema kan kun benyttes ved salg formidlet
gjennom megler/advokat som har avtale med Protector Forsikring ASA.
Signert med

Signert av: Moseng, Ola Harald 02.04 2019 17:17
NB! Ved oppgjørsoppdrag skal også kjøper signere egenerklæringsskjema: _________________________________
Dette er en del av forsikringsavtalen mellom selger og forsikringsselskapet. Sist endret: 01.11.2018
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Budskjema
For eiendommen: Hurdal Torg Borettslag, org. nr. 981 129 849, Leilighet nr. 14, andelsnummer 112, Gnr. 17, Bnr. 95 i Hurdal
Adresse: Torgkroken 14, 2090 Hurdal
Megler: Advokat Talsnes, PB 33, 2091 Hurdal.

Tlf.: 47 88 99 74

E-post: post@AdvokatTalsnes.no

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

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

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

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

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

Adresse: …………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………

E-post: ………………………………………………………….….

E-post: ………………………………………….………………………

Sted/dato: ………………………………………………………....

Sted/dato: ………………………………………………………………

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

www.AdvokatTalsnes.no

……. …………………………………………………………………
Underskrift/Navn 2

