Oppdragsnr: 7313094

Pris fra kr 750 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST
Golsfjellet Fjellstue Hyttegrend, 3550 GOL

Flotte hyttetomter i vakker natur. Beliggende midt
i turområde, sommer som vinter.

Totalpris inkl. omk. kr 771 100
Tomt fra ca. 768 til 1600 kvm.
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Informasjon om
eiendommen

Adresse

Golsfjellet Fjellstue Hyttegrend, 3550 Gol
Registerbetegnelse

Gnr. 37, bnr. 112/113/114/115/116/118, bnr. i Gol
kommune

kjøpesenter, restauranter, kafeer, butikker, apotek,
bank, post, offentlig servicetilbud, bilforretninger,
byggevareutsalg, , møbelhus, skisenter, spa, Tropicana
badeland, og mye mer.
Beskrivelse

Areal fra 765 kvm til 1 600 kvm.

Beliggenhet

Adkomst

Golsfjell Fjellstue Hyttegrend på Golsfjellet Vest er et
unikt utgangspunkt for hele familien. Området byr på
flott natur som bør oppleves og brukes.
Preparerte løyper i umiddelbar nærhet som er
tilknyttet ca. 200 km med løyper innover i fjellet. I
tillegg kan man også fra Golsfjellet Vest gå innover
mot Hemsedal og Lykkja-området.

Golsfjell Fjellstue Hyttegrend ligger på Golsfjellet
Vest, ca. 20 minutter fra Gol sentrum. Følg RV 52 til
Robru og sving av til høyre etter Jokerbutikken. Følg
skilting mot Golsfjell Fjellstue. Tomtefeltet ligger på
venstre side av veien rett etter hotellet.

Det er et mangfold av stølsveier og stier som egner seg
godt for fotturer og sykkelturer i skog og mark. I
fjellet er det godt merkede turstier for liten og stor.
På Golsfjellet finner man flere hoteller som tilbyr matog drikkeservering, opplevelser for hele familien eller
vennegjengen på tur.
Fra tomtene er en liten gåtur ned til Tisleia for et bad
eller man vil fiske eller bare slappe av.
Av andre ting som bør nevnes er 18 - hulls golfbane
ved Eikredammen, Buali skisenter, rikt stølsliv,
motorsenter ved Fuglehaugen og mye mer.
Nært tomtefeltet finner man Golsfjell Fjellstue som
kan tilby deg og dine mat- og drikkeservering,
vaktmesterservice, catering, firma- og
selskapsarrangement og diverse ativiteter.
Et av landets beste alpinanlegg, Hemsedal Skisenter
ligger bare ca. 30 minutters kjøring fra tomtene.
Gol sentrum som ligger ca. 20 minutter fra Golsfjellet,
er et handelssentrum i Hallingdal. Her finnes bl.a.
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Prisinformasjon
og avtalevilkår

Pris

Ligningsverdi

Pris fra
kr 750 000
Omkostninger fra
kr 21 042
Totalpris inkl. omk. fra kr 771 042

Er ikke fastsatt på tomter.

Se vedlagt prisliste for ytterligere priser.
Omkostninger

1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 1 060
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 1 060
4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 230
Sum omkostninger fra kr 21 100 ved oppnådd
prisantydning.
Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer.
Andre faste kostnader

Som eier av hytte i hyttefeltet må man påregne utgifter
til:
- brøyting og vedlikehold av vei i hyttefeltet
- drift og vedlikehold av veien fra Sørbølkrysset til
hyttefeltet
- drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, ca. kr.
6 500,- pr. år.
- bidrag til skiløyper og sykkel- og turstier (se
vedlegg), fra ca. kr. 1.800,- pr. år
Følgende betales i førstegangsavgift for veien
Sørbølkrysset/Tisleia: kr. 5000,- , som gir fri rett til
bruk av veien i byggeperioden for all anleggstrafikk,
samt kr. 3000,- for privat vei i hyttefeltet.
Kommunale avgifter

Hytteeiere i Gol kommune blir fakturert for følgende i
kommunale avgifter:
- renovasjon, ca. kr. 800 pr. år.
- eiendomsskatt, fastsettes når eiendommen er ferdig
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Øvrig informasjon
om eiendommen

Tomt

Areal fra ca. 820 kvm til 1 670 kvm.
Regulering

Fritidsformål
Max BRA pr. tomt er satt til 210 kvm pr. tomt. I BRA
ligger også areal til parkering, totalt 36 kvm. Total
byggemasse kan da være 174 kvm BRA. Det kan føres
opp anneks og uthus.
Se vedlagt reguleringsplan/bestemmelser for
ytterligere info.
Vei, vann og avløp

Det er etablert et felles vann- og avløpsanlegg for
området. Påkoblingsavgiften for vann, avløp og strøm
er inkuldert i tomteprisen. Det kommer tillegg for
graving fra tomtegrense og inn til hytta. Privat vei i
hyttefeltet.
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Andre
opplysninger

Visning

Etter annonsering på Internett, blant annet
eiendomsmegler1.no og finn.no, eller etter nærmere
avtale med meglerforetaket.

Diverse

Budgivning

Vederlaget (som betales av selger) er avtalt til kr. 50
000,-. pr salg. I tillegg betales startpakke på kr. 19
500,- .

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste
annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr.
informasjon om budgivning.

Dersom handelen ikke kommer i stand skal
oppdragsgiver betale oppdragstaker vederlag kr
5.000,- for medgått arbeidstid. I tillegg kommer de
utlegg og vederlag megler har hatt i oppdragstiden.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller
telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes
inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen er
absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper
meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen.
Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot
akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen
kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.
Overtakelse

14 dager etter signert kontrakt.
Eier

Golsfjellet Eiendom AS att. Knut Arne Svang
Heftelser og servitutter

Vedlagte vedtekter tinglyses på hver tomt. Vedtektene
følger eiendommen.
Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig
betaling av kommunale avgifter og eventuell
eiendomsskatt.

Alle priser er oppgitt inklusive mva.

Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt
til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet
fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige
kilder.
Eiendommen selges i den stand og stilling som den er
i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor
ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i
lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved
forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter
avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt
mindre vesentlige skjulte feil og mangler.
Avhendingslovens kapittel 3; "Tilstand og tilhøyrsle"
gjelder ikke i de tilfeller kjøper er å anse som
profesjonell/ikke forbruker. Betingelsene gjelder også
dersom kjøper ikke har besiktiget eiendommen.

Andre rettigheter og forpliktelser

Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan
det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/
avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne
eiendommen.

Åpenbare/synlige feil og mangler ved eiendommen
behøver ikke være beskrevet i salgsprospektet eller
vedleggene til dette. Det forutsettes at skjøtet tinglyses
på kjøper.
Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt.
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Andre
opplysninger

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan
offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.
Kjøper må medvirke til at kontrakten blir underskrevet
innen rimelig tid etter budaksept.
Megler foretar ikke avregning mellom kjøper og selger
(eksempelvis kommunale avgifter og renovasjon).
Vedlegg

- reguleringskart, reguleringsbestemmelser, prisliste
Finansiering/forsikring

fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for
den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen
før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i
forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr,
grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler
kjøperen.
Oppdragsansvarlig

Håkon Wøllo
Eiendomsmegler MNEF/ Daglig leder og fagansvarlig.
Telefon: 32 05 52 02 / 413 34 370
E-post: hw@em1hemsedal.no

EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning
gjennom en samtale med en av SpareBank 1's
finansielle rådgivere. Som kjøper av bolig gjennom
EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 gunstig
forsikring. Kontakt meglerforetaket om dette. Det
gjøres oppmerksom på at meglerforetaket kan motta
honorar ved formidling av finansiering.
Meglertakst

Vi tilbyr meglertakst av boligen din dersom du
vurderer salg. Meglertakst er en vurdering av
eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid
erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du
bor.
Konsesjon

Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref.
egenerklæring om konsesjonsfrihet:
- tomten må bebygges innen 5 år
- tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter
Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke
nok å sette opp en garasje. Oversittelse av fristen eller
oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse
konsesjonsplikt.
Byggemelding

Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å
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Vinterstemning i hyttefeltet

Skisporet starter rett ved hyttefeltet

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
REGULERINGSPLAN FOR GOLSFJELL FJELLSTUE
Planid: 2012001.
Justert i samsvar med vedtak i Kommunestyret sak 063/12, den 11.09.12.
Dato for siste revisjon av føresegnene: 14.10.12.

§ 1.

GENERELT.
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor plangrensen
gjelder følgende reguleringsformål:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1)
Fritidsbebyggelse - frittliggende
Hotell/Overnatting
Fritids- og turistvirksomhet
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2)
Veg
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr 2)
Friområde
Landbruks-, natur- og friluftsformål ( (PBL § 12-5, nr 5)
Landbruk
Friluftsformål

§ 2.
FELLES BESTEMMELSER
2.1

BYGNINGERS PLASSERING.
Byggegrenser er vist på plankartet. Der byggegrenser ikke er vist kan det bygges i
formålsgrensen.
De viste nybygg skal være retningsgivende, men ikke bindende for endelig utforming og
plassering.

2.2

BYGNINGERS UTFORMING.
Bygninger skal ha saltak eller annet skråtak med takvinkel mellom 22,5 og 35 o.
Ny bebyggelse i området skal tilpasses eksisterende bebyggelse mht. takform,
materialbruk og farge. Utvendig farge skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og
landskap.
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2.3

BYGGESØKNAD.
Før behandling av byggesøknad skal det settes krav om utomhusplan i målestokk 1:200.
Denne skal vise planlagt terrengbehandling på tomta, adkomst, parkering, ledningsgrøfter,
tilplanting/etterbehandling, støttemurer material og fargebruk. I tillegg skal det foreligge
profiler som viser eksisterende og nytt terreng sammen med bygningshøyder.

2.4

UBEBYGD AREAL.
Ved utbygging i området skal inngrepene i naturen gjøres så skånsomt som mulig.
Grøfter for tekniske anlegg, vegskråninger og annet areal som blir berørt, skal pusses til,
dekkes med matjord/torv og tilsås. Ved tilsåing/beplantning skal stedegen og hardføre
vegetasjonstyper benyttes.

2.5

GJERDE
Det kan gjerdes inn inntil 100 m2 av tomten under forutsetning at det blir brukt
sauesikkert gjerde. Slikt gjerde skal byggemeldes.

2.6

PARKERING.
Følgende nøkler for utregning av parkeringsbehov skal benyttes:
 1,0 p-plass pr. utleieenhet med < 4 senger. 1,5 p-plass pr. utleieenhet >4 senger.
 1,5 p-plass pr. utleieenheter.
 0,7 p-plass pr. rom for hotell.
 1 p-plass pr. 50 m2 nytt næringsareal
 1 p-plass pr. 300 m2 tilleggsdel i bygg (tekn. rom, lager, og lignende).
 2 p-plasser pr hyttetomt.
Utomhus parkeringsareal inngår i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting i h.h.t.
teknisk forskrift.).

2.7

STRØM/VANN/AVLØP.
Ny bebyggelse i områdene skal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler
skal legges i bakken.

2.8

KULTURMINNER
Dersom det under anleggsarbeid eller anna virksomhet skulle dukke opp fredede
kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen varsles,
jf. Kulturminneloven § 8.2.
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§ 3.
FRITIDSBEBYGGELSE - FRITTLIGGENDE
Det kan bygges en frittliggende fritidsbolig med et tilhørende anneks og /eller uthus.
BRA skal ikke overstige 210 m2 pr. tomt med unntak av H3 som kan ha % BRA 250 m2.
BRA inkluderer også biloppstillingsplass iht. Teknisk forskrift (36 m2).
Maks størrelse for ”oppstugu” er 40 % av hyttas grunnflate.
Mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt bygningen og skal ikke
overstige 6,5 meter. Den synlige delen av grunnmuren skal ikke overstige 0,7 meter.
Med anneks menes bygning med BRA inntil 30 m² som funksjonelt fungerer sammen med
fritidsboligen (hovedbygget) og tillates brukt til varig opphold. Vilkåret er at
fritidsboligen (hovedbygget) og annekset utgjør en hytteenhet. Mønehøyden skal være
maksimum 4,5 meter.
Med uthus menes bygning som ikke skal brukes til varig opphold. Bygningen kan
maksimalt ha et bruksareal (NS3940) på inntil 25 m². Mønehøyden skal være maksimum
4,5 meter.
Uthus og anneks eller andre mindre bygninger skal ha tilnærmet samme takvinkel som
fritidsboligen.
Maksimal tillatt fylling i skrått terreng er 1,5 m fra opprinnelig terreng.
§ 4.
HOTELL/OVERNATTING
Tb1: BYA = 30%, maks mønehøyde er 10,0 meter.
Tb2: BYA = 30%, maks mønehøyde er 10,0 meter.
§ 5.
FRITIDS- OG TURISTFORMÅL
Det kan bygges en frittliggende hytte med et tilhørende anneks og /eller uthus.
BRA skal ikke overstige 210 m2 pr. tomt. BRA inkluderer også biloppstillingsplass iht.
Teknisk forskrift (36 m2).
Maks størrelse for ”oppstugu” er 40 % av hyttas grunnflate.
Mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt bygningen og skal ikke
overstige 6,5 meter. Den synlige delen av grunnmuren skal ikke overstige 0,7 meter.
Med anneks menes bygning med BRA inntil 30 m² som funksjonelt fungerer sammen med
fritidsboligen (hovedbygget) og tillates brukt til varig opphold. Vilkåret er at
fritidsboligen (hovedbygget) og annekset utgjør en hytteenhet. Mønehøyden skal være
maksimum 4,5 meter. Avstanden til fritidsboligen (hovedhuset) kan ikke overstige 4
meter.
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Med uthus menes bygning som ikke skal brukes til varig opphold. Bygningen kan
maksimalt ha et bruksareal (NS3940) på inntil 25 m². Mønehøyden skal være maksimum
4,5 meter.
Uthus og anneks eller andre mindre bygninger skal ha tilnærmet samme takvinkel som
fritidsboligen.
Maksimal tillatt fylling i skrått terreng er 1,5 m fra opprinnelig terreng.
§ 6.
VANNFORSYNINGSANLEGG
I området kan det kun oppføres bygninger og lignende som har tilknytning til
områdenes formål.
§ 7.
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Hovedveien (V1) dimensjoneres som samleveg med 6 meters vegbredde + 0,5 meters
skulder på hver side og en grøftebredde på 2,5 meter på hver side. V2 og V3
dimensjoneres som adkomstveg med 3 meters vegbredde inklusiv skulder på hver side
og en grøftebredde på 1,5 meter på hver side.
§ 8.
GRØNNSTRUKTUR
Område for ulike typer installasjoner som t.d. hinderløyper, samlingspunkt, ulike
øvelser m.m. for gjester tilhørende Golsfjell Fjellstue. Innenfor området kan det bare
føres opp bygninger eller lignende som har tilknytning til områdets aktiviteter (F.eks
varmestue, lavvo m.m.). BRA=150 m2. Maks mønehøgde er 6 meter
Område for aktiviteter. Det kan ikke gjøres tiltak som hindrer framkommelighet. Det
kan bygges mindre anlegg som barnetrekk, gapahuker m.m.
§ 9.
LNF
Landbruksformål
I området kan det kun oppføres bygninger og lignende som har tilknytning til områdenes
formål.
Friluftsformål
I områdene mellom hyttene kan det kun foretas tynning av vegetasjonen. Det kan ikke
gjøres tiltak som hindrer framkommeligheten.
§ 10.
REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Vann og avløp skal være ferdig etablert før det blir gitt brukstillatelse.
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Golsfjell Fjellstue, Gol kommune

28.08.12

Prisliste Golsfjell Hyttegrend

Tomt
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H10
H12
H13

Gnr / Bnr
37 / 110
37 / 112
37 / 113
37 / 114
37 / 115
37 / 116
37 / 118
37/120
37/121

Regulering
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid

Størrelse
1400 kvm
1484 kvm
1388 kvm
1393 kvm
1405 kvm
1046 kvm
821 kvm
1677 kvm
1259

Pris
SOLGT
kr
1 050 000
kr
1 050 000
kr
1 050 000
kr
975 000
kr
750 000
kr
950 000
Pris på forespørsel
SOLGT

Omkostninger
kr
kr
kr
kr
kr
kr

28 600
28 600
28 600
26 725
21 000
26 100

Notater

27

Notater

28

Notater

29

Forbrukerinformasjon

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING
Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, 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 grunnlagav blant annet forskrift om
eiendomsmegling § 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 bud-givning.
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til
oppdragsgiver.
3. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum,
budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør
et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker
finansiering, salg av nåværende bolig osv. 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 fristsom åpenbart er for kort
til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som
sikrer oppdragsgiver og inter-essenter et tilstrekkelig grunnlag for
sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til
megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig.
Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til
telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer
frem i tide, er større enn ellers.
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6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt
4.
7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne
orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
8. 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.
9. 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.
10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket
budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle
interessenter.
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
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.

ER DU PÅ
JAKT ETTER
ET HUS ELLER
ET HJEM?
EiendomsMegler 1 selger
ikke eiendommer, men
hjem. Som en av Norges
største meglere med flest
lokalkontorer rundt i hele
landet kjenner vi både de
lokale særegenhetene og
de nasjonale trendene
mye bedre enn noen annen
megler. Vi har ansatte som
bryr seg om det de skal
selge og som vet at hvis
det unike kommer tydelig
frem er det lettere å finne
de rette kjøperne.
Kontakt oss på
telefon 413 34 370
og få et bra tilbud før
du skal selge.

				 Bindende bud på eiendommen							
			
						
				
				 Golsfjellet Fjellstue Hyttegrend, 3550 Gol
Oppdragsnr: 7313094 / Håkon Wøllo
				 										

Budskjema

				 Bud stort kr									
				 Skriver kroner								 00/100
				

(I tillegg kommer omkostninger ihht. salgsoppgaven. Event. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold 												
														
Ønsket overtagelsesdato		/			Akseptfrist
Finansieringsplan

/			kl.

:

											

Lån i 				v/					tlf			kr		
Lån i 				v/					tlf			kr		
Egenkapital i			v/					tlf			kr		
Finansiering kr 			bekreftet av 				Dato/kl					
Jeg / vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 			

ja

nei				

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som
fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budskjemaet kan printes ut og leveres eller sendes pr. telefax til
meglerkontoret. Budskjemaet kan også scannes og sendes direkte pr. e-post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet.
Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår.

														
Budgiver 1						Budgiver 2					
Navn 							Navn							
Person nr.		-				Person nr.		-				
Tlf			Mobil 				Tlf			Mobil 				
E-post 							E-post							
Adresse 							Adresse							
Poststadr.							Poststadr.						
Sted			Dato				Sted			Dato				
Underskrift						Underskrift						
Til bruk for megler, på uendrede vilkår forhøyes budet til								
											Meglers signatur		
Forhøyelse mottatt 		

kl.

på kr 			

, frist 					

Forhøyelse mottatt 		

kl. 		

på kr 			

, frist 					

Forhøyelse mottatt 		

kl. 		

på kr 			

, frist 					

Forbehold om 				strøket. 			Dato/kl					
Finansiering kr 		
bekreftet av 				Dato/kl					

Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS, Bankbygget, PB 53, 3561 Hemsedal, T 32 05 52 00, F 32 05 52 01

Oppsummering
av eiendommen

GOLSFJELLET VEST
Golsfjellet Fjellstue Hyttegrend
Prisantydning fra kr 750 000
Omkostninger fra kr 21 042
Totalpris inkl. omk. fra kr 771 042
Tomt fra ca 765 til 1600kvm.
Eierform Eiertomt
Kontakt
Håkon Wøllo
Eiendomsmegler MNEF/ Daglig
leder og fagansvarlig.
Telefon 413 34 370
hw@em1hemsedal.no
Salgsoppgave er sist oppdatert
03.10.2013
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Kontakt
Håkon Wøllo
Eiendomsmegler MNEF/ Daglig leder og fagansvarlig.
Telefon
E-post

Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS
Org.nr.: 982082161 M
Bankbygget, PB 53
3561 Hemsedal
Telefon 32 05 52 00 / Faks 32 05 52 01
www.eiendomsmegler1.no

413 34 370
hw@em1hemsedal.no

