
Prosjekterte eneboliger i
spennende boområde!
Skarbekken, Jørpeland

Boliger med god
standard og

panoramautsikt!





SKARBEKKEN / STRAND

Eiendomsmeglerfullmektig
Runar Fiskå

Telefon: 51 74 55 00
Mobil: 46 44 90 57
E-post: runar@aktiv.no
Faks: 51 74 55 01

Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke
Rådhusgaten 12, 4100 Jørpeland

Nøkkelinformasjon
Fastpris: Kr. 3.870.000,- til

3 990 000,- + omk.
Omkostn.: Kr. 116 222,-
Eier: Fjogstad-hus Ryfylke

Eiendom AS
Boligtype: Enebolig
Byggeår: Prosjektert
Bra: 141.2. 152,1 m²
Gnr./bnr.: 47/729, 730, 731,

732, 733, 735, 736,
737, 738, 739

Tomtetype: Eiet tomt
Tomteareal:  Fra 308- 429 m²
Oppdragsnr.: 4149133

Attraktive eneboliger...
i et spennende boligområde...!

Velkommen til Skarbekken. Dette er et område det er store planer
for, og om kort tid vil området være et fantastisk boområde, med
herlige solforhold, godt tilrettelagt for gode oppvekstvilkår for
barn. I nærområdet finnes det barnehage, og til tross for at man
bor i et byggefelt, har man adkomst til flotte turområder like
utenfor døra. Skoleveien er trygg og kort. Man slipper å krysse
riksvegen for å komme dit. I samme området som man finner
skolene, finner man også et flott idrettsanlegg.
Jørpeland sentrum, som kan by på blant annet kjøpesenter,
butikker, bowling, kafeer og kino ligger ca. 2 kilometer unna
Skarbekken.

Nå har du sjansen til å skaffe deg enebolig med god standard,
praktisk og arealeffektiv planløsning nettopp her.
Fjogstad- Hus Ryfylke Eiendom AS bygger 10 eneboliger, alle med
fantastisk sjøutsikt . Boligene har henholdsvis 4 soverom (B1.10) og
3 soverom (B1.11) og to bad. Her er det bare å ta med seg familien
og flytte inn i splitter ny bolig.

Oppdragsansvarlig

Marianne Torbjørnsen

3











Prosjektet

Innhold
B1.10 (5 stk.)
Boligene er innholdsrike med
smart og praktisk planløsning.
De går over to etasjer.
I underetasjen er det
hovedinngang med hall og
trappegang, to romslige boder,
bad, vaskerom, gang og tre
soverom.
Hovedetasjen inneholder stor
stue med åpen kjøkkenløsning.
Fra kjøkkenet er det utgang til en
solrik terrasse. Videre i
hovedetajsen har man et
soverom og et bad. Fra
soverommet er det direkte
adkomst til badet.
Hver bolig har carport under
terrassen.

B1.11 (5 stk.)
Boligene er innholdsrike med
smart og praktisk planløsning.
De går over to etasjer.
I underetasjen er det gang/
trappehall, to soverom, romslig
bod, teknisk rom, bad og
hagestue.
 Hovedinngangen til boligen er i
hovedetasjen. Her kommer man
inni en hall/ entre'. Videre har
man bad/ vaskerom, kjøkken,
stue og et soverom.
Utvendig er det carport med
sportsbod i enden.

Standard
Boligene blir levert med god
standard.
Meget innholdsrike og praktiske
eneboliger. Boligene blir bygget
familevennlige, der boligene i
rekke B1.10 har fire soverom og

to bad. Boligene i rekke B1.11
har tre soverom og to bad.
Stua i hovedetasjen er romslig
med store vindusflater i front,
som gjør det enkelt å nyte den
fantastiske utsikten over
ryfylkebassenget og byen.
Boligen blir levert med med
kjøkken og ferdige bad. Tidløst
Norema kjøkken med hvite
fronter, kjøkkenøy og godt med
skap- og benkeplass.
Med på kjøpet følger også
hvitevarer fra Whirlpool.
Keramisk topp, oppvaskemaskin,
kobinert kjøleskap og frys, samt
Bi- ovn komfyr.
Badet blir ferdig levert med
baderomspanel på veggene og
belegg på gulv.
Baderomsinnredning fra Kokaas
Rør AS. Begge bad vil få montert
Linn tone hvit, matt 120 cm.
servant med skap, speil og lys.
Opplegg til vaskemaskin blir
montert på bad i i 1. etasje.

Som prikken over i-en vil fotlister
være lakkerte eikelister, en lekker
deltalj som går igjen i hele
boligen. Det vil også bli montert
en flott vedovn med stålpipe i
hovedetasjen.
Fra kjøkkenet er det utgang til en
stor og herlig terrasse med god
plass til sittegruppe og grilling.
Ikke minst kan en sitte å nyte
panoramautsikten og gode
solforhold herfra.

Utvendig har boligen et moderne
og pent design. Det er garasje
med inngang til bod som har
god lagrinsplass. Boligen har alle
de kvaliteter en barnefamilie leter
etter, samt den ligger i et
området perfekt tilrettelagt for
gode oppvekstvilkår.

Boligene leveres klar for maling
og gulvlegging.

Tillegg for parkett og underlag,
inkludert arbeid koster kr. 98
000,- for de fem boligene i rekke
B1.10.Gulvet som inngår i denne
prisen er Boen eikeparkett, finale
matt lakk.

Tillegg for parkett og underlag,
inkludert arbeid koster kr. 89
000,- for de fem boligene i rekke
B1.11 .Gulvet som inngår i denne
prisen er Boen eikeparkett, finale
matt lakk.

Det er også mulighet for å velge
flisepakke, om man ønsker fliser
på bad/ våtrom.
Pakken koster for boligene i
rekke B1.10 kr. 145 000,-.
For boligene i rekke B1.11 koster
pakken kr. 110 000,-.
Flisepakkene omfatter fliser på
både gulv og vegger.

Tillegg for malerarbeid,
sparkling, grunning og toppstrøk
koster kr. 110 000,- for de fem
boligene i rekke B1.10.
Tillegg for malerarbeid,
sparkling, grunning og toppstrøk
koster kr. 120 000,- for de fem
boligene i rekke B1.11.

Kjøkkentegninger og
matrikkelbrev fås ved
henvendelse til megler.

Beliggenhet

Benytt muligheten til å få deg
enebolig i et av Strands mest
spennende og flotte
boligområder. Boligene er
velplassert i Skarbekken boligfelt,

Informasjon...
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består av moderne oljelamper i ulike  

størrelser. Som navnet tilsier er  

inspirasjon hentet fra det maritime 

miljøet, nærmere bestemt langstrakte 

fyrtårn. Den største modellen er 65 cm 

høy og passer like godt på terrassen 

som i hagen. De mindre modellene 

kan man fint bruke innendørs også. 

Lampene er fylt med sand i bunnen 

som gjør dem stødige og stabile. Man 

fyller dem med vanlig lampeolje (parafin) 

på en liten tank. Lampene er trygge i 

bruk, men husk å følge instruksjonene. 

Lighthouse-serien kan fint kombineres 

med annen utbelysning.

Fremhev detaljene

Foruten å skape en trivelig atmosfære 

er utebelysning en glimrende måte å 

fremheve fasademessige detaljer og 

ikke minst detaljer i hagen. Det kan 

fremheve trær, busker, gangstier, fugle-

bad. Og lyse opp rundt blomsterbed  

og langs oppkjørsler. For et best mulig 

resultat er det viktig å tenke helhetlig og 

ikke lage en kaotisk miks av lyskilder. 

Likevel, med dagens store utvalg av 

utebelysnings-løsninger skal vi ikke se 

helt bort fra at enkelte ønsker å gå full-

stendig Las Vegas, men den diskusjonen 

kan de i tilfelle ta med naboen.

Lyse sommernetter eller 

mørke høstkvelder. Med 

utebelysning kan du skape 

en helt spesiell atmosfære i 

hagen eller på terrassen.skaper stemning
Utebelysning

byleiligheter med balkong. Spotter, 

bordlamper og gulvlamper til utebruk er 

gode eksempler på dette.

Solceller, fotoceller og LED-belysning

Med økende fokus på miljø- og energi-

besparende løsninger, er det ikke 

uventet at denne trenden også gjør seg 

gjeldende innen utvalget av utebelys-

ning. På Ikea finner du serien Solvinden, 

som består av ulike lamper og lyskilder 

som drives med solceller som omdanner 

sollyset til elektrisitet. - Lampene har 

LED-pærer som bruker opp til 70 prosent 

mindre energi og varer fire ganger lenger 

enn glødepærer i tilsvarende belysning, 

sier kommunikasjonsrådgiver i IKEA 

Norge Frode Skage Ullebust. Prisen 

er også svært overkommelig; for kun 

et par hundrelapper får du en flott 

utelampe. Fotocellestyrt utebelysning 

er også populært blant hageeiere. 

Fordelen med dette er naturligvis at du 

selv slipper å skru av og på belysningen. 

Du kan også ha systemet gående selv 

om du drar på ferie noen dager, slik at 

boligen ser bebodd ut.

Maritim inspirasjon

Den danske produsenten Menu  

har lansert serien Lighthouse som  

Dagens utvalg innen utebelysning 

varierer fra rimelige solcelledrevne 

utelamper fra Ikea til eksklusive italienske 

modeller fra blant annet Flos. I likhet 

med utemøbeltrenden som henter 

inspirasjon fra innemøblene, ser vi den 

samme tendensen innen utebelysning; 

mange av produktene er slående like 

de vi har inne. Det nye er at bruks-

områdene stadig utvides. Tidligere var 

utebelysning mest vanlig i hager og i 

det offentlige rom, men i dag er flere 

produkter nærmest skreddersydd for 
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like ovenfor attraktive Førland.
Her legges alt til rette for at
barnefamilier skal trives og bo
godt. Det vil bli bygget
barnehage like i nærheten og
veien er kort og trygg til skoler
og idrettsanlegg. I tillegg har
man enkel adgang til herlig
turterreng i skog og mark rett ut
døra.
Fra alle boligene vil man få en
fantastisk utsikt over Jørpeland
og fjorden. Her får man at man
kan ønske seg.

Jørpeland sentrum finner man ca.
2 kilometer fra boligene. Byen
har et bredt utvalg av
dagligvareforretninger, her er
også handlesenter, kino, bowling
restauranter og mye annet som
er hyggelig å ha i nærheten.
I dag er det effektiv ferje- og
hurtigbåt forbindelse mellom
Strand og Stavanger. Ferjene går
jevnt og trutt hele døgnet.
Per dags dato er også arbeidet
med "Ryfast" godt i gang. Ryfast
er en undersjøisk tunnel som gir
Strand veiforbindelse med
Stavanger. Da vil man være i
stand til å kjøre fra idylliske
Skarbekken boligfelt til Stavanger
sentrum på ca. en halv time.
Prosjektet regnes med å være
ferdig i løpet av 2019.
Det er vel verdt å bite seg merke
i at når Ryfast er ferdig, vil
reisetiden fra Skarbekken til
Stavanger sentrum være kortere
enn fra Kleppområdet til
Stavanger sentrum!

Bebyggelse
Hele Skarbekken boligområde
blir bestående av eneboliger,
tomannsboliger, småhus og
leiligheter.

Beskrivelse av
eiendommen

Byggemåte
10 eneboliger:

B1.10 (Øverste rekke)
Bolig nr. 1: Gnr. 47, bnr. 729,
tomt 409 kvm. Kr. 3 970 000,-

Bolig nr. 2: Gnr. 57, bnr. 730,
tomt 379 kvm. Kr. 3 870 000,-

Bolig nr. 3: Gnr. 47, bnr. 731,
tomt 411 kvm. Kr. 3 900 000,-

Bolig nr. 4: Gnr. 47, bnr. 732,
tomt 429 kvm. Kr. 3 970 000,-

Bolig nr. 5: Gnr. 47, bnr. 733,
tomt 429 kvm. Kr. 3 990 000,-

B1.11 (Nederste rekke)
Bolig nr. 6: Gnr. 47, bnr. 735,
tomt 356 kvm. Kr. 3 900 000,-

Bolig nr. 7: Gnr. 47, bnr. 736,
tomt 345 kvm. Kr. 3 870 000,-

Bolig nr. 8: Gnr. 47, bnr. 736,
tomt 336 kvm. Kr. 3 870 000,-

Bolig nr. 9: Gnr. 47, bnr. 737,
tomt 322 kvm. Kr. 3 870 000,-

Bolig nr. 10: Gnr. 47, bnr. 739,
tomt 308 kvm. Kr. 3 900 000,-

Bygningen er oppført i tre og
betong.
Se vedlagt leveransebeskrivelse
og situasjonskart.

Areal
Bra: 141.2 kvm. (B1,10)
Bra: 152,1 kvm. (B1,11)
Følgende rom inngår i
primærareal:
Alle rom, foruten boder.



Utstyr
Integrerte hvitevarer på kjøkken.
Vedovn.
Det vil bli montert panelovner på
soverom og i stue.
Varmekabler i gulv på begge bad.
Carport med bod

Ventilasjon
Villavent med balansert
ventilasjon.

Tilvalg
Kjøper har mulighet til å få utført
endrings- og tilleggsarbeider
etter særskilt avtale.  Alle
endrings- eller tilleggsarbeider
skal avtales skriftlig mellom
partene og avtalen skal redegjøre
for pris og ev. fristforlengelse

som følge av endringene.
Kjøperen kan ikke kreve å få
utført endrings- eller
tilleggsarbeid som endrer
kjøpesummen med mer enn 15%.

Tomten
Eiet tomt. Tomtene varierer i
størrelser fra 308- 429 kvm og
vil bli levert  grovplanert, klart til
å legge plen på fremsiden, og
det vil bli gruset på baksiden.
Høydeforskjeller opptas med mur
eller skråninger.

Vei/vann/avløp
Offentlig.
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Sameiet/Økonomi

Forsikring
Eiendommen er forsikret i IF
forsikring. Fjogstad Hus AS vil
holde eiendommen forsikret
frem til og med overtagelse.

Ligningsverdi
Ikke fastsatt pt.

Offentlige/kommunale avgifter
Ikke fastsatt pt.

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse
Ferdigattest vil bli gitt før
overtagelse.

Konsesjon
Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel
Det er ikke odel på eiendommen.

Offentlige forhold

Eiendommens betegnelse
Gnr. 47 Bnr. 729, 730, 731, 732,
733, 735, 736, 737, 738
739 i Strand kommune.

Servitutter/rettigheter/
forpliktelser
Følgende er tinglyst på
eiendommen:
Det er legalpant for kommunale
avgifter.
Ingen servitutter registrert på
eiendommen.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen er regulert til
boligformål, og ligger i et

område regulert til boligformål.

Prisantydning inkl.
omkostninger

Kr. 3 870 000,- til 3 990 000,-
(Fastpris)

Omkostninger:
Dokumentavgift kr. 25 000,-
Panteobligasjon kr. 525,-
Skjøte kr. 525,-
Panteattest kr. 172,-
Refusjonskrav kr. 93 847,-

Totalsum omkostninger:
Kr. 120 069,-

Vi gjør oppmerksom på at
ovennevnte totalsum er beregnet
ut fra kjøpesum tilsvarende
prisantydning. Det tas forbehold
om endring i gebyrer.

Oppgjør
Det betales 10% av kjøpesum ved
kontraktssignering. Resterende
betales ved overtagelse.

Kjøpesummen indeksreguleres
fra og med mai 2015 og frem til
oppstart betong.

Refusjonskrav til kommunen
betales i sluttoppgjøret med
fastpris kr. 20 950,- pluss kr.
523,- per kvm.

Øvrige kjøpsforhold

Overtagelse
Overtagelse avtales med selger
ved kontraktsinngåelse.

Forbehold
Det tas forbehold om
byggetillatelse.
Selger forbeholder seg retten til å
endre priser og betingelser for
alle usolgte enheter uten
forutgående varsel. Det tas
forbehold om offentlig
saksbehandling og godkjenning.
Alle opplysninger gitt i
prospektet er gitt med forbehold
om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige,
uten at den generelle standarden
forringes. Dette prospektet er
ment som en orientering om
boligprosjektet og er ikke
bindende for den detaljerte
utformingen, material- og
fargevalg av bebyggelsen og de
enkelte enhetene. Alle
presentasjoner er av illustrativ
karakter, og gir ikke
nødvendigvis en eksakt
fremstilling av det ferdige
prosjekt når det gjelder endelig
detaljering av interiør, fasader,
materialer og omgivelser. Det tas
forbehold om eventuelle trykkfeil
i prisliste/prospekt.

Budgivning utenfor
forbrukerforhold
Prisene på eneboligene er faste.
Det anbefales at hver budgiver
leverer inn skriftlig bud.

Energimerking
Alle eiendommer som selges/
leies ut, skal ha energiattest.
Unntak gjelder blant annet for
frittstående bygninger med
bruksareal mindre enn 50 m².
Det er eier som plikter å
fremlegge energiattest og er selv

Skarbekken,
eneboliger...
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ansvarlig for at opplysningene er
riktige. For ytterligere
informasjon se
www.energimerking.no. Dersom
eier har energimerket
eiendommen, vil komplett
energiattest fås ved henvendelse
til megler.

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.

Salgsbetingelser
Ved salg til forbruker selges
leilighetene iht.
bustadoppføringslova. Ved
kontraktens underskrift utsteder
selger en garanti for oppfyllelse
av sine forpliktelser etter avtalen;
jf bufl. § 12, pålydende 3 % av
kjøpesum i byggeperioden frem
til overtagelse. Beløpet økes
deretter til 5 % av kjøpesummen
og gjelder i fem år etter
overtagelse.

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.

Salgsoppgave
Opplysningene i salgsoppgaven
er basert på opplysninger gitt av
selger til oppdragsansvarlig,
samt opplysninger innhentet fra
kommunen. Opplysningene 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
Ryfylke Eiendomsmegling AS
Rådhusgaten 12, 4100 Jørpeland
Organisasjonsnummer:
987031204

Fullmektig
Runar Fiskå
Tlf: 46 44 90 57
E-post: runar@aktiv.no

Oppdragsansvarlig:
Marianne Torbjørnsen

I dag er det effektiv
ferje- og hurtigbåt
forbindelse mellom
Strand og Stavanger.
Ferjene går jevnt og
trutt hele døgnet.

Per dags dato er også
arbeidet med "Ryfast"
godt i gang. Ryfast er
en undersjøisk tunnel
som gir Strand
veiforbindelse med
Stavanger. Da vil man
være i stand til å kjøre
fra idylliske
Skarbekken boligfelt
til Stavanger sentrum
på ca. en halv time.
Prosjektet regnes med
å være ferdig i løpet
av 2019.

Når Ryfast er ferdig,
vil reisetiden fra
Skarbekken til
Stavanger sentrum
være kortere enn fra
Kleppområdet til
Stavanger sentrum!
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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
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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: Skarbekken, 4100 Jørpeland
Gnr. 47, bnr. 729Strand kommune
Oppdragsnummer: 4149133

Epost: runar@aktiv.no
Faks: 51 74 55 01

Oppdragsansvarlig: Runar Fiskå, tlf.: 46 44 90 57, runar@aktiv.no
Ryfylke Eiendomsmegling AS, Rådhusgaten 12, 4100 Jørpeland
Organisasjonsnr. 987031204

29.05.2015

(11 siffer): (11 siffer):





HURRA! 

– kundene har talt 

Vi megler frem dine verdier

Vi takker for tilliten våre kunder har vist oss. Vi er stolte av våre meglere som nok en gang lever opp til forventningene  

og setter kunden i fokus hver eneste dag. 

Aktiv Eiendomsmegling er bransjevinner kundetilfredshet* på Norsk Kundebarometer for femte året på rad. Det betyr at  

vi er eiendomsmeglerkjeden med de aller mest fornøyde kundene i hele landet. Mange dører skal åpnes og mange nøkler  

skal overleveres også i tiden fremover. Dette gjør oss ydmyke og stolte. Vi takker igjen for tilliten kundene har vist oss,  

og lover å gjøre vårt aller beste for fortsatt å tilfredsstille våre kunder.

www.aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling har landets mest fornøyde boligkunder – for femte året på rad.

« En meget dyktig megler som stiller  

 opp personlig i alle stadier av pro- 

 sessen med salg av din bolig. Han er  

 ærlig, pålitelig og gjør det han kan  

 for å yte sitt aller beste for sine kun- 

 der. Anbefales på det sterkeste.» 

 - Espen Wold

« Han er en engasjert eiendomsmegler  

 som bryr seg om menneskene han  

 møter. Jeg følte meg trygg på at han  

 forvaltet salget av leiligheten min på  

 en god måte.»

 - Halvard Furnes

« Kunnskapsrik og veldig dyktig megler.  

 Gir trygghet og sier tingene som de er.  

 Tilgjengelig og behjelpelig. Kan på  

 det varmeste anbefale henne.»

 - Tom Arne

« Han er punktlig, holder tidene som er  

 sagt. Blid, hyggelig og ærlig.  

 Gir hele tiden informasjon om utviklin- 

 gen i saken. Er veldig fornøyd. Derfor  

 tok vi kontakt med han for salg av  

 eiendom nr 2 :-)»

 - Aud Lauritzen

Noen av våre fornøyde kunders tilbakemeldinger:

* Av fem av de største eiendomsmeglerkjedene  
 som er målt, se kundebarometer.com

 Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt  
 ved Handelshøyskolen BI.


