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OPPDRAGSNR: 2015002
ADRESSE

Rådhusgata 24 og 26, 3015 DRAMMEN
Prosjektnavn: Bragernes Kvartal

MATRIKKEL

Gnr. 114, bnr. 29

SELGER/HJEMMELSHAVER

Vestaksen Sentrum AS
Boligene blir skilt ut fra næringen i eget selskap/Sameie.

OVERTAGELSE

Forutsatt oppstart av byggearbeidene i byggetrinn 3 2017, antas
leilighetene å være klare for overtagelse fra første halvår 2019.
Denne angivelsen g jelder ikke som en bindende frist for å ha
leilighetene klar for overtagelse, og gir ikke grunnlag for å kreve
dagmulkt og/eller erstatning.
Endelig overtagelsesdato varsles ca. 6 uker før innflytting.
Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere
dersom fremdriften tillater det og dette synes hensiktsmessig.

TOMT

Antatt tomteareal vil være ca. 4200 kvm. Hele eiendommen
vil få 1 bruksnummer. (ift. byggetrinn 1 og 2) og senere oppdelt
med flere seksjoner.
Siden eiendommen skal bygges ut i flere byggetrinn, kan
eiendommen måtte reseksjoneres ved ferdigstillelse av nye
bygninger. En slik reseksjonering og byggesaken for øvrig er alle
seksjonseiere pliktig til å samtykke til.
Det tas forbehold om endring i ovennevnte plan om oppdeling
og organisering av byggene og garasjen dersom kommunen
ønsker det annerledes, eller dersom dette av andre grunner
fremstår som hensiktsmessig. Det vil derfor på et senere
tidspunkt avklares hvorvidt det blir ett sameie pr. bygg eller ett
sameie for hvert byggetrinn.
Kjøper aksepterer at utomhusareal først ferdigstilles samtidig
med øvrige byggetrinn. Utearealet er felles for alle byggetrinn.
Selger forplikter seg til å g jøre ferdig disse så snart som mulig
etter at bebyggelsen/feltet er ferdig utbygget. Avhengig av
årstiden kan ferdigstillelse av utomhusarealene bli utført etter
overtagelse av leilighetene. Blir ferdigstillelsen på høsten, er
det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren året
etter. I så fall vil selger stille sikkerhet for ferdigstillelse av
utomhusarealene tilknyttet byggetrinn 3.

BEBYGGELSE

Se leveransebeskrivelse.
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AREALER

BRA (BRUKSAREAL):
Se prisliste for oppgitt areal til den enkelte bolig.
P-ROM (PRIMÆRROM):
Se prisliste for oppgitt areal til den enkelte bolig.
Arealene oppgitt i illustrasjonsbrosjyren er angitt i bruksareal
(BRA), som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige
boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg
opplyses P-rom i prislisten. Dette er boligens BRA areal
fratrukket innvendige boder, og veggene til disse.

PARKERING

Det medfølger ikke garasjeplass til 2-roms leiligheter.
Det medfølger ikke garasjeplass til 3-roms leiligheter i 2. og 3.
etasje.
Parkeringsplass kan kjøpes i tillegg til leiligheten. For øvrige
leiligheter medfølger garasjeplass i felles garasjeanlegg.
Kjørehøyde er minimum 2,2 meter, men det kan forekomme
rør og innkassinger lavere enn dette. Tildeling av garasjeplass vil
skje etter garasjeplan utarbeidet av utbygger.
Kostnad for ekstra garasjeplass: kr 500 000,-.
Det er også mulig å leie parkeringsplasser på omliggende
parkeringsplasser.

INNHOLD

Leilighetene har arealeffektive planløsninger og
g jennomgående god standard, bygget etter forskrifter TEK 10.
For innhold i den enkelte leilighet, henvises det til plantegning
av den enkelte leilighet. Avvik kan forekomme på tegningene.
Leilighetskompleks bestående av 3 bygg (m/underliggende
garasjekjeller). Se detaljert beskrivelse vedlagt denne
salgsoppgave. Bebyggelsen vil bli fordelt følgende:
BYGGETRINN 1 (ENGENE 3 + 9):
47 leiligheter
BYGGETRINN 2 (RÅDHUSGATA 20 + 22):
39 leiligheter
BYGGETRINN 3 (RÅDHUSGATA 24 + 26):
33 leiligheter
Til alle leiligheter leveres sportsbod forskriftmessig på minimum
5kvm. Tildeling av bod vil skje etter bodplan som er utarbeidet av
utbygger. Boden er plassert i parkeringsanlegg eller felles bodanlegg.

STANDARD

GULV I 6 + 7 ETASJE:
Gulver i gang/vindfang leveres med parkett. Bad og wc/dusj
med komfortvarme og flis. Vaskerom leveres med flis. Stue,
kjøkken, soverom og andre gulvarealer leveres med 1 stavs
eikeparkett av god kvalitet.
ØVRIGE ETASJER:
Gulver i gang/vindfang leveres med parkett. Gulver i bad og

wc/dusj med komfortvarme og flis. Vaskerom leveres med flis.
Stue, kjøkken, soverom og andre gulvarealer leveres med 3
stavs eikeparkett av god kvalitet.
VEGG ALLE ETASJER:
Innvendige vegger leveres med sparklet og malt gips i alle rom i
tre standard farger. Bad og wc/dusj leveres med flis. Gipsvegger
bidrar til et godt innemiljø samtidig som de bidrar til god
brannsikkerhet og lydisolering.
TAK:
Alle tak leveres med sparklet og malt betong med synlig vfuge,
eller malt gips med fuget overgang vegg/tak.
KJØKKEN:
Kjøkkenet leveres fra Sigdal Kjøkken.
Det leveres standard hvit glatt innredning med malte fronter
og takhøye skap. Man kan velge mellom 66 forskjellige farger
på frontene. Benkeplate leveres i høytrykkslaminat med nedfelt
stålbeslag. Kjøkkenløsning er prosjektert med integrering av
komfyr og oppvaskmaskin. Hvitevarer medfølger ikke. Det
medfølger kjøkken der hvor det er tegnet inn heltrukken linje på
salgstegning

leilighet fordi du skal ha g jester!

HOBBYROM

Det er også lagt til rette for et felles hobbyrom. Her kan
man trekke seg tilbake og fikse og reparere f.eks. sykkelen,
barnevogna etc. Male, snekre eller smøre ski – her kan man
fortsette med hobbyen sin!

OPPVARMING

Prosjektet leveres med fjernvarme. Det leveres vannbåren
gulvvarme i 6. og 7. etasje. Øvrige leiligheter leveres med
radiatorer. Utbygger står fritt til å endre varmekildeløsningen
som del av prosjektutviklingen. Dette skal g jøres i samråd med
entreprenør og være til prosjektets fordel. Det leveres med
balansert ventilasjonsanlegg med varmeg jenvinning.

ENERGIMERKE

C/D

VANN- OG KLOAKKFORHOLD

Offentlig.

OFFENTLIGE FORHOLD

BAD/ DUSJ/WC:
Fliser på gulv og vegg av god kvalitet. Se egen illustrasjon.

Område er under omregulering til bolig og næringsvirksomhet.

Veggfliser: hvite
Gulvflis: antrasittfarget

Gnr. 114 bnr. 29: Datert 03.10.1936 dagboksnr. 1384
«Erklæring/avtale» Gjelder rettigheter til å strekke elektriske
ledninger og montere kablekasse.
Gnr. 114 bnr. 825: Datert 18.03.1986 dagboksnr. 2738
«Erklæring/avtale» Gjelder plassering av transformatorkiosk i
rom i Engene 15.
Gnr. 114 bnr. 828: Datert 07.12.2006 dagboksnr. 611074
«Erklæring/avtale» Evigvarende leierett til parkeringsplass for
Schwenkegata 7 med diverse snr. på eiendommen Rådhusgata
28, gnr. 114 bnr. 828. Gjelder også rett til bygging av
parkeringskjeller.
Gnr. 114 bnr. 823: Datert 04.12.1936 dagboksnr. 1877
«Elektriske kraftlinjer» Drammen e-verk har rettigheter
til å legge, ha drift og vedlikehold av kabel fra Engene 9 til
Rådhusgaten.
Gnr. 114 bnr. 285: Datert 25.09.1936 dagboksnr. 1347
«Elektriske kraftlinjer» Drammen e-verk har rettigheter til
å legge, ha drift og vedlikehold av kabel fra Rådhusgaten 22
Engene 7. Samt å ha koblingskasse på eiendommen.
Gnr. 114 bnr. 283: Datert 25.09.1936 dagboksnr. 1347
«Elektriske kraftlinjer» Drammen e-verk har rettigheter til
å legge, ha drift og vedlikehold av kabel fra Rådhusgaten 22
Engene 7. Samt å ha koblingskasse på eiendommen.
Gnr. 114 bnr. 278: Datert 27.12.2011 dagboksnr. 1086167
«Best. om kloakkledning» Oppgraving og tilkobling av
eksisterende stikkledning fra engene 3 til kommunale
overvannsledning dekkes av Drammen kommune.

Baderomsinnredning på hovedbad leveres i god kvalitet med,
helstøpt vask og benkeplate, samt speil og 2 spotter i tak
over vask. Stikkontakt mellom speil og vask. Dusjhjørne med
komplett termostatbatteri. Dusjvegger av glass, dusjarmatur og
dusjgarnityr.
Det leveres blandebatteri og vegghengt toalett.
I 7 etasje leveres hovedbad med dobbel vask. I tillegg leveres
det vaskerom i tilknytning til bad.
I de leilighetene som har mer enn ett bad, så leveres “bad nr2” /
“WC dusj” med standard servant, speil over vask og 2 spotter i
tak over vask. Stikkontakt mellom speil og vask. Dusjhjørne med
komplett termostatbatteri.Dusjvegger av glass, dusjarmatur og
dusjgarnityr.
Det leveres blandebatteri og vegghengt toalett.
DET LEVERES PORTTELEFON MED KAMERA.

BILPOOL

Prosjektet har lagt opp til bildeling. Biler er nødvendig, men
kostbare. Det er mer lønnsomt å kun betale og disponere
over bil når det er nødvendig. Nå kan du leie en bil i din
parkeringsgarasje når du trenger det!

GJESTELEILIGHET

Hvorfor ikke la g jestene dine bo for seg selv? Komfortabelt
og rimeligere enn et hotellrom. Prosjektet har en egen
g jesteleilighet, som kan leies om man får overnattingsbesøk.
Nå trenger du ikke å betale for et ekstra soverom i din egen

RETTIGHETER OG TINGLYSTE FORPLIKTELSER

Diverse servitutter er sendt eller vil bli sendt for sletting.
Det foreligger også diverse målebrev på eiendommen. For
ytterligere opplysninger kontakt megler. Selger tar forbehold
om å tinglyse rettigheter og forpliktelser som er nødvendige for
g jennomføring av prosjektet.
BRAGERNES KVARTAL
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For at prosjektet skal kunne g jennomføres som forutsatt, vil
det bli nødvendig å tinglyse diverse erklæringer. Dette kan være
erklæringer av mer varig karakter som seksjoneringsbeg jæring,
eller midlertidige erklæringer i forbindelse med anleggsarbeid.
Kjøperen plikter å medvirke til dette.

+ Tingl. pant
kr 525,- pr. dokument
+ Gr.bok
kr 206,=Se oversikt i prislisten for den enkelte leilighet.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter ved kjøp til prisantydning
se egen oversikt.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer/avgifter.

Brukstillatelse vil foreligge ved overtagelse. Ferdigattest vil
foreligge ved endelig ferdigstillelse av prosjektet.

UTLEIE

Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til
boligformål. Det g jøres oppmerksom på at utleie av boligen før
seksjoneringsbeg jæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for
leietager til redusert pris. Dette er kjøpers risiko.

KONSESJONSPLIKT

Det er ikke konsesjonsplikt.

ODEL

Det er ikke odel.

OPPGJØR/GARANTISTILLELSE

Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser
etter Kjøpekontrakten en garanti på 3 % av Kjøpesummen
frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av
Kjøpesummen og står i 5 - fem - år etter overtakelsen, jf.
bustadoppføringslova § 12. Garantien g jelder for selgers plikt til
oppfyllelse av kjøpekontrakten. Kjøper og selger samtykker til at
sluttoppg jør kan foretas før skjøte er tinglyst mot at det stilles
garanti etter § 47 tilsvarende hele kjøpesummen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Lovene
finner du også på www.lovdata.no.

SOLGT

BOPLIKT

Leilighetene selges iht. Bustadoppføringslova.

TV/INTERNETT

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en FDV-perm
som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som
er benyttet i leiligheten, og i tillegg adresselister med
oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de
forskjellige arbeider og vedlikehold.

Det er ikke boplikt Drammen kommune.
TV, fiber, data og telefon skal legges frem til boligen. Router for
trådløs tele/data plasseres på vegg i bod. Altibox (Viken Fiber)
er leverandør.

UTGIFTER/AVGIFTER

Månedlige fellesutgifter er foreløpig stipulert til ca. kr 35,- pr
kvm.
Fellesutgiftene inkluderer felles bygningsforsikring, snøbrøyting,
vaktmester/gartner til fellesareal, trappevask, renovasjon, felles
strøm, grunnpakke tv/data, bilpool, forretningsførsel og div.
innvendig og utvendig vedlikehold av fellesarealer og tekniske
anlegg.
Felleskostnad for parkeringsplass er foreløpig stipulert til
kr 150,- pr mnd. Det tas forbehold om sameiets endelige
fastsettelse av fellesutgiftene. Forbruk av strøm, varmt
tappevann og oppvarming avregnes etter forbruksmåler pr.
leilighet og kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.
Vann-/avløpsavgifter blir fakturert direkte fra hhv. kommunen
etter forbruk iht. vannmåler

LIGNINGSVERDI

Da boligen selges som nybygg er ligningsverdien ikke beregnet.
For opplysninger om ligningsverdi, kontakt ligningskontoret.
Ligningsverdien på nybygg settes normalt til 30 % av
markedsverdien.
Prisantydning/omkostninger:
Dokumentavgift til staten 2,5 % av andel tomteverdi
+ Tingl. skjøte
kr 525,6 BRAGERNES KVARTAL

FDV

TILVALG OG ENDRINGER

Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstilbud. Alle kjøpere
vil bli varslet om tilvalgsprosess og priser i god tid før
eventuelle valg må tas. Det er lagt en maksgrense for
endringer på 15 % av leilighetens kjøpesum, ref.
Bustadoppføringslova.

FORBEHOLD

Det tas forbehold om endring i ovennevnte plan om oppdeling
og organisering av byggene og garasjen dersom kommunen
ønsker det annerledes, eller dersom dette av andre grunner
fremstår som hensiktsmessig.
Det tas forbehold om at selger kan overdra sine rettigheter og
forpliktelser etter kjøpekontrakten uten samtykke fra kjøperen.
Slik overdragelse gir ikke kjøper noen misligholdsbeføyelser
overfor selger, men mindre slik transport er til klar og vesentlig
ulempe for kjøperen. Selger skal informere megler og kjøper om
slik eventuell transport.
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold
om rett til uten forutgående varsel å g jøre endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat av
offentlige pålegg, forsvarlig g jennomføring uten å forringe den
generelle standard.
Tegninger og bilder i prospektet er kun illustrasjoner og kan
avvike noe i forhold til plan - og fasadetegninger som vedlegges
kontrakt.

Beplanting og blomster, innredninger, hvitevarer, tepper,
møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er
beskrevet ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold om at
sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er
inntegnet. Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av
leilighetstype og etasjeplan.
Priser på usolgte leilighetene kan uten forutgående varsel
justeres av selger.
Det vil kunne oppstå synlige sprekker/riss over tid på grunn av
svinn og krymping av materialer, som er vanlig i nye bygg.
Inntil hele byggeprosjektet er ferdigstilt, har selger rett til
å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker
mv., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Byggingen
av øvrige byggetrinn vil tidvis kunne medføre støy og mindre
ulemper.
Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen/
salgsoppgaven.
Kjøper har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser
etter Kjøpekontrakten. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i
opprinnelig kjøpers navn. Unntak kan dog tillates etter skriftlig
samtykke fra selger. Det vil kunne påløpe gebyr ved eventuell
transport av kjøpekontrakt på kr 20.000,-.
Selger forbeholder seg retten til å konstituere sameiermøte,
samt velge forretningsfører.
Utbygger har fastsatt et avbestillingsgebyr iht. Buofl. § 54,
beløpet er satt til 10% av kjøpesummen.
Selger vil inngå diverse avtaler som sameiet og kjøperen vil bli
bundet av, hva g jelder drift, forretningsførsel etc. Dette er
nødvendig for at sameiet skal ha normal drift ved innflytting.

BUDGIVING

Dersom du ønsker å kjøpe en leilighet, må du inngi skriftlig
kjøpetilbud til megler. Tilbudet gis på eget kjøpeskjema som fås
hos oss.
Kjøpeskjemaet returneres oss i signert stand pr. faks eller
scannet dokument pr. e-post. Evt. innleveres vårt kontor.
Kjøpeskjema må gi opplysninger om pris og sannsynlig
finansiering.
Det g jøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg.
forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og
selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand.

BETALINGSBETINGELSER

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift
og tinglysingsgebyrer forfaller med følgende frister:
10 % av kjøpesum innbetales til megler 14 dager etter
kontraktsunderskrift. Beløpet må innbetales som ubundet
mandat og er å anse som depositum.
Rest kjøpesum med tillegg av omkostninger forfaller i sin helhet
til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må
være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av

eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må
innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

FINANSIERING

Vårt firma har en utstrakt forbindelse med flere
låneinstitusjoner. Vi kan derfor være behjelpelig med å
fremskaffe finansieringstilbud og utarbeide økonomiplan
tilpasset Deres boligbehov.
Om meglers vederlag er det avtalt følgende honorar for
denne eiendom: kr 40.000,- inkl. mva. pr. enhet. Meglers
vederlag betales av selger.

OPPLYSNINGER I SALGSOPPGAVEN ER
GODKJENT AV SELGER.
SALGSDOKUMENTASJON

Kjøper plikter å ha g jort seg kjent med komplett salgsinformasjon
før avtale om kjøp inngås: Salgsoppgave inneholdende teknisk
beskrivelse og prisliste datert 15 november 2016.

HVITVASKING

Iht. Lov om hvitvasking av 1. januar 2009 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt
å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle
rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke
kan g jennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen.
Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan
g jennomføres, har megler plikt til ikke å g jennomføre det
økonomiske oppg jøret mellom partene. Ved mistanke om
at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan
megler stanse g jennomføringen av transaksjonen. Megler har
dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim
ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og
kjøper underrettes om dette.

MEGLER

Leilighetene formidles av Eiendomsmegler Dahl AS,
Orgnr.: 912 352 331
Oppdragsnr: 2015002
Ansvarlig megler:
Eiendomsmegler MNEF
HAAKON BERG
Tlf: 95 24 49 06 – epost: hb@dahlas.no
Øvrige meglere for prosjektet:
Megler MNEF
GUSTAV WAAL
Tlf. 90 95 23 21 – epost: gbw@dahlas.no
Eiendomsmegler MNEF
CECILIE MARTINSEN
Tlf: 91 34 51 58 - epost: cm@dahlas.no
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LEVERANSEBESKRIVELSEN
- ANGIR HVILKEN STANDARD VI LEVERER PÅ BOLIGEN.

Denne beskrivelsen er utarbeidet for og orienterer om
bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan
forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger.
I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelsen som er
retningsgivende.
Bragernes kvartal vil være organisert som sameie. Eiendommen
har gårdsnummer 114 bruksnummer 29. Eiendommen er
planlagt seksjonert. Hver leilighet eier en andel av uteområde
og egen bod og parkeringsplass utenfor leiligheten. Sameiet
ledes av et styre valgt av seksjonseierne. Sameiets formål
er å ivareta alle saker av felles interesse for seksjonseierne.
Seksjonseierne vil med sin forholdsmessige andel stå som eier
av fellesarealer og installasjoner i sameiet.
Det vil bli valgt forretningsfører i god tid før innflytting. De vil
utforme forslag til vedtekter og driftsbudsjett for sameiet, samt
kaller inn til stiftelsesmøte.
Eiendommen er regulert til bolig/kontor/tjenesteyting. Kjøper
er kjent med og aksepterer at den videre utbygging av feltet vil
kunne bli til sjenanse inntil samtlige eiendommer på området er
ferdigstilt.
Adkomst til boligen vil være via heis og trapp fra parkeringsareal,
fra gatenivå og fra felles atrium over parkering.
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1. GENERELT
1.1 FORSKRIFT OG STANDARD
Prosjektet skal bygges iht. Plan- og bygningsloven, TEK 10
eller bedre. Innvendige overflater leveres etter NS 3420
(toleranseklasse C). Boligen leveres i god håndverksmessig
utførelse. Dette g jelder alle innvendige og utvendige forhold.
1.2 MATERIALER
Bygningens etasjeskiller og bærende konstruksjoner er i betong
og stål. Innvendige lettvegger består av bindingsverk kledd med
gipsplater, sparklet og malt.
Materialer påvirkes av fukt og uttørking. Det vil oppstå sprekker
på grunn av bevegelser i materialene. Sprekker med bredde
mindre enn 1,5mm er ikke grunn til reklamasjon.
1.3 INNKASSINGER OG TEGNINGER
Stiplede linjer som angir vegger eller møbler/interiør som
er tegnet inn på tegningen inngår ikke i leveransen. Det vil
forekomme innkassinger og nedforing av himlinger som ikke
er vist på tegningen. Plasseringer av sjakter, VVS føringer og
innkassinger kan bli endret.
1.4 FJERNVARME OG STRØM
Prosjektet skal leveres med fjernvarme. Det leveres vannbåren
gulvvarme i 7. etasje, øvrige boliger leveres med radiatorer.
Utbygger står fritt til å endre varmekildeløsningen som del av
prosjektutviklingen. Dette skal g jøres i samråd med entreprenør
og være til prosjektets fordel.

2. LEVERANSEN UTVENDIG

Fasade utvendig leveres kombinert med flere materialer.
Rekkverk på terrasser leveres i behandlet stål eller aluminium og
glass. Blikkenslagerarbeider utføres med standard farge.
Vinduer i 6. og 7. etg mot øst, vest og syd får utvendig montert
solavskjerming av typen zip-screen. Solavskjerming styres med
innvendig trådløs bryter som monteres på vegg.
2.1 FELLESAREALER OG UTVENDIG
Gulv leveres med flis eller belegg. Vegger med malt gips og tak
av betong med synlig v-fuge eller malt gips.
Balkonger og terrasser leveres med stålglattet betongoverflate,
betongheller eller tregulv. Avrenning via dryppnese i fremkant.
Innglassing/rekkverk på balkong utføres med glass.
Garasjegulv er i betong med polyuretan belegg. Garasjeport
med automatisk åpner. Fjernstyring av port via enten portåpner
(en per p-plass) eller mobiltelefonstyrt.

Utomhusarealer i atrium leveres i henhold til
rammesøknadstegninger. Beplantning på terrasser og
svalganger er ikke medtatt.
2.2 PARKERING
Parkeringsplass kan kjøpes i tillegg til leiligheten. Det medfølger
ikke p-plass til 2-roms leilighet. Ikke 3-roms i 2. eller 3.
etasje heller. Kjørehøyde er minimum 2,2 meter, men det kan
forekomme rør og innkassinger lavere enn dette. Tildeling vil
skje etter garasjeplan utarbeidet av utbygger. Det forutsettes
tørt vedlikehold.
2.3 SPORTSBOD
Til alle leiligheter leveres sportsbod forskriftmessig på minimum
5m2. Tildeling av bod vil skje etter bodplan som er utarbeidet
av utbygger. Boden er plassert i parkeringsanlegg eller felles
bodanlegg. Dør inn til sportsbod leveres med hengelåsfeste.

3. INNVENDIG I BOLIGEN
3.1 GULV
Bygg 2: (R20, 22, 24, 26) Gulvflis i bad, toalettrom og
vaskerom. Øvrige rom leveres med parkett. 7. og 6.etg leveres
med 1 stavs eikeparkett, og resterende etasjer leveres med 3
stavs eikeparkett.
Det leveres gulvvarme i 7. og 6. etg for bygg 1 og 2. Øvrige
etasjer varmes opp med radiatorer.
3.2 VEGG
Innvendige vegger leveres med sparklet og malt gips i alle
rom i tre standard farger. Bad og toalettrom leveres med flis.
Gipsvegger bidrar til et godt innemiljø samtidig som de bidrar
til god brannsikkerhet og lydisolering. Lavt emitterende maling
(Jotun Sense eller tilsvarende) brukes i leiligheter.
3.3 TAK
Alle tak leveres med sparklet og malt betong med synlig v-fuge,
eller malt gips med fuget overgang vegg/tak.
3.4 LISTVERK
Listverk leveres ferdig behandlet fra fabrikk og vil ha synlige
spikerhoder. Fuging av listverk i overgangen til vegg og gulv
inngår ikke i leveransen.
3.5 DØRER OG VINDUER
Innvendige dører leveres glatte, hvitmalte. Vinduer leveres som
trevinduer, fra fabrikk med samme farge ute og inne. Det monteres
gerikter med synlig innfesting på innvendig side.

Felles låsbar renovasjonsløsning vil bli etablert. Postkasser
plasseres på vegg i trapperom/hovedinngang.
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3.6 KJØKKEN
Kjøkkenet leveres fra Sigdal Kjøkken. Hvitevarer medfølger ikke.
Leveres som standard glatt hvit med malte fronter og takhøye
skap. Man kan velge mellom 66 forskjellige farger på frontene.
Benkeplate leveres i høytrykkslaminat med nedfelt stålbeslag.
Kjøkkenløsning er prosjektert med integrering av komfyr og
oppvaskmaskin. Det medfølger kjøkken der hvor det er tegnet
inn heltrukken linje på salgstegning.
3.7 BADEROM OG TOALETT
Rommene leveres med fliser på gulv og vegg av god kvalitet.
Baderomsinnredning på hovedbad leveres i god kvalitet med
helstøpt vask og benkeplate, samt speil. Dusjhjørne med
komplett termostatbatteri. Dusjvegger av glass, dusjarmatur og
dusjgarnityr.
Det leveres med blandebatteri og vegghengt toalett.
Gjestetoalett leveres vegghengt med flislagt gulv og gisp på
vegger i de leilighetene som har dette tegnet inn.
3.8 GARDEROBE
Det leveres med 1 meter hvit garderobeskap pr. sengeplass.
3.9 VENTILASJON
Det leveres med balansert ventilasjonsanlegg med
varmeg jenvinning, plassert i bod.
3.10 RØRLEGGERARBEID
Rørleggerarbeid leveres i henhold til det utstyr som er vist
med heltrukken streker på tegningen. Det leveres med rør i
rør system inkludert fordelingsskap synlig plassert på bad eller
i bod. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere disse i
oppholdsrom.
For boliger med vaskerom skal det leveres med vaskekar i
rustfritt stål og klarg jort tilkobling og avløp for vaskemaskin.
3.11 SPRINKELANLEGG OG BRANNVERN
Det leveres med fullt sprinkelanlegg i alle boliger, med synlige
sprinkelhoder. Leiligheten leveres med brannslukningsapparat
og 2 stk røykvarslere.
3.12 ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Anlegget leveres iht. NEK 400 og har hvite, innfelte
stikkontakter med brytere i alle boligrom. Anlegget
leveres delvis skult, men på lyd og brannskiller aksepteres
utenpåliggende kabler og stikkontakter. Det er egen
strømmåler i hver leilighet, samt fellesareal.
Det leveres med jordfeilvern og automatsikringer på hver kurs.
Stikkontakter leveres med innebygd barnevern.
Bad leveres med nødvendig antall innfelte spotter. Bod får
lysarmatur i tak. Det leveres ikke øvrige lyskilder.
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Prosjektet leveres med kameraporttelefon. Det leveres med
utendørs belysning i gangarealer og terrasser med moderne
utseende.
TV, fiber, data og telefon skal legges frem til boligen. Tomme
rør frem til to tilkoblingspunkter innvendig i boligen.

4. UNIVERSELL UTFORMING.

Forskriftskrav til universell utforming er ivaretatt i prosjektet.

5. TILVALGSMUIGHETER
Kommer egen tilvalgsmeny

Drammen, 15. november 2016
BRAGERNES KVARTAL
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Formidlingsnr
Oppdragsnr :
Formidlet dato:

<DIVERSE5>
<oppdragsnr>
<kjøpskontrakt dato>

KJØPEKONTRAKT
Eierseksjon i prosjektet Bragernes kvartal, byggetrinn 3 i Drammen kommune
om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt.
Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl.) av 13. juni nr. 43 1997
og annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om
bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
Mellom ”selger”
Vestaksen Sentrum AS
Organisasjonsnummer: 811 576 662
v/Morten Hotvedt eller Helene Mork ihht. fullmakt
Adresse: Erik Børresens allé 7
3015 Drammen
E-post: morten@vestaksen.no
Telefon: 458 66 666
og ”kjøper”
<kjøper1>
<kjøper2>

Fødselsdato: <fødselsdato kjøper1>
Fødselsdato: <fødselsdato kjøper2>

Adresse:
<gateadresse kjøper1>
<postnr-poststed kjøper1>
E-post: <kjøper-email>
Telefon: <kjøpertlf>
er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:
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1
SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
Kontrakten gjelder kjøp av ny eierseksjon under oppføring i prosjektet Bragernes kvartal,
byggetrinn 3 i Drammen. Foreløpig benevnt som leilighet xx («boligen»). Boligens adresse er
Rådhusgata XX, i Drammen kommune.
Boligen ligger i dag på gnr. 114, bnr. 29 i Drammen kommune. Eiendommen vil bli
seksjonert.
Boligens endelige seksjonsnummer vil bli tildelt av selger når seksjonering er gjennomført.
Siden eiendommen skal bygges ut i flere byggetrinn, kan eiendommen måtte reseksjoneres
ved ferdigstillelse av nye bygninger. En slik reseksjonering og byggesaken for øvrig er
Kjøperen pliktig til å samtykke til. Kjøper gir selger ugjenkallelig fullmakt til å stemme for
dette på sameiemøte, hvis det er påkrevet.
Med i overdragelsen av seksjonen vil det ved handelen medfølge




Garasjeplass(er), antall XX
Ekstra garasjeplass, antall XX
Sportsbod i kjeller, antall 1

Samt fellesbruksrett til sameiets utvendige og innvendige fellesarealer og andel av
eiendomsrett til fellesareal. Kjøper er inneforstått med at for areal beliggende mellom
byggetrinn 1 og byggetrinn 2/3 vil det være felles bruksrett med beboere i byggetrinn 2/3.
Garasjeanlegget blir en selvstendig anleggseiendom med eget bnr. liggende under
overflateeiendommene og skal seksjoneres bla. til biloppstillingsplasser og boder.
Leiligheten, parkeringsplassen(e) og boden som følger med i kjøpet av boligseksjonen kan
ikke selges hver for seg. Dette vil bli tinglyst på skjøtet. Ved kjøp av ekstra
parkeringsplass(er) kan de kun selges til en annen seksjonseier i sameiet Bragernes Kvartal.
Parkeringsplasser og boder i anleggseiendommen kan ikke beholdes av en seksjonseier som
flytter ut fra sameiet Bragernes Kvartal. Ved salg av boligseksjonen skal vedkommendes
«parkeringsseksjon» i anleggseiendommen medfølge i salget. Dette gjelder ikke for den
ekstra «parkeringsseksjon» dersom den allerede er overdratt til en annen seksjonseier i
sameiet Bragernes kvartal.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme den enkelte leilighetsplassering av
parkeringsplass samt sportsbod og organisering for øvrig.
Hjemmelshaver til eiendommen er Vestaksen Sentrum AS. Selger har rett til å
tiltransportere nærværende kontrakt til den han måtte ønske, uten samtykke fra kjøper og
uten at dette gir kjøper rett til å heve eller på andre måter kansellere kontrakten eller
2/12
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påberope at slik transport er mislighold av kontrakten. Selger skal informere megler og
kjøper om slik evt. transport.
Prosjektet Bragernes Kvartal er planlagt med boligseksjoner og næringsseksjoner. Seksjonen
vil være del av ett sameie som ved kontraktsinngåelse er planlagt bestående av
boligseksjonene i byggetrinn 2. Seksjonering og organisering i sameie(r) er ikke endelig
besluttet ved kontraktsunderskrift. Selger står fritt til å gjennomføre seksjoneringen og
organiseringen i sameie(r) slik selger finner mest hensiktsmessig.
Boligene leveres som angitt i leveransespesifikasjonen som fremgår av salgsoppgaven,
tegninger, prospekt m.v. som kjøper er kjent med og som følger som vedlegg til denne
kontrakt og i god håndverksmessig standard.
Kjøper er kjent med og innforstått med at alle illustrasjoner/perspektiver i
prospektet/visningslokale/ visningsleilighet, herunder møblerte plantegninger, kun er laget
for å gi et inntrykk og en illustrasjon av det ferdige prosjektet og at dette materialet således
inneholder flere elementer som ikke inngår i selgers leveranse. Dette gjelder både utvendige
forhold samt innredning og utstyr i leilighetene. Kjøper er videre innforstått med at
arealangivelsene på de enkelte rom angitt i prospektet er foreløpige. Kjøper kan kun gjøre
arealavvik gjeldende som mangel dersom de endelige målene er vesentlig mindre en de som
er angitt i prospektet.
2
KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
Eiendommen overdras for en kjøpesum
Kr <kjøpesum>,- ***<kjøpesum-bokstaver>*** heretter kalt "kjøpesummen"
som gjøres opp på følgende måte:
Forskudd (10 %), innbetales innen 14 dager etter
kontraktsunderskrift
Sluttoppgjør innen dato for overtagelse
Kjøpesum

Kr

,-

Kr
Kr

,<kjøpesum>,-
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I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger:
Dokumentavgift av til Staten (2,5 % av andel tomteverdi)
Kr
Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten
Kr
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk.)
Kr
Attestgebyr
Kr
Startkapital sameiet
Kr
Omkostninger i alt
Kr
Kjøpesum og omkostninger, i alt

,525,525,206,5 000,6 256,-

kr

,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

3
SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER
Selger skal, umiddelbart etter at avtale er inngått, stille garanti etter buofl § 12. Plikten til å
stille garanti gjelder også dersom avtalen inneholder forbehold. Garantien skal gjelde fra
tidspunkt for avtaleinngåelse og frem til fem år etter overtakelse. Garantien skal tilsvare
minst 3 % av kjøpesummen frem til overtakelse, og minst 5 % etter overtakelse.
Kjøper og selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot at det
stilles garanti etter bustadoppføringsloven § 47.
4
OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av megler og gjennomføres i henhold til inngått avtale
mellom kjøper og selger.
Eiendommen overskjøtes til kjøper først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtakelse.
Kjøper har ingen plikt til å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt
entreprenørgaranti etter buofl. § 12.
Kjøperen skal betale hele kjøpesummen, omkostninger og evt. kostander for
tilvalg/endringer til meglers klientkonto nr. 9493.05.58693, Eiendomsmegler Dahl AS,
Postboks 1099 Bragernes, 3001 Drammen. Tlf. 32 21 96 00, telefaks 32 21 96 01.
Innbetalingen merkes med oppdragsnummer <oppdragsnr>.
Ved forsinket betaling har selger rett til og vil nekte overlevering og overskjøting.
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Kjøper svarer forsinkelsesrenter til selger hvis kjøpesummen, omkostninger, samt betaling
for endringer/tillegg iht. kjøpekontrakten ikke er disponibel hos megler innen forfall. Dvs. at
eventuelt pantedokument, eller andre dokumenter som skal tinglyses som en forutsetning
for å disponere kjøpesummen, må være megler i hende før overtagelsen. Ved kjøpers
forsinkelse av sine forpliktelser beregnes forsinkelsesrenter av hele kjøpesummen samt av
betaling for endringer/tillegg, fordi forsinkelsen vil stoppe hjemmelsoverføringen av boligen,
og anses som mislighold av kjøpers forpliktelse i henhold til kjøpekontrakten.
Hvis kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av kjøper, har selger rett til å heve
kjøpekontrakten. Manglende betaling utover 30 dager etter forfall vil anses som vesentlig
mislighold. Selger har i et slikt tilfelle hvor kjøper har utvist vesentlig mislighold rett, men
ikke plikt, til å heve kjøpekontrakten og foreta dekningssalg. Selger kan ta dekning for sitt
tilgodehavende etter kjøpekontrakten i kjøpers innbetalte beløp, herunder også renter og
andre omkostninger som påløper på grunn av kjøpers mislighold. Selgers krav mot kjøper
begrenser seg dog ikke til det innbetalte beløp. Selger har hevingsrett selv om overtakelse
har funnet sted og/eller skjøte er tinglyst, jf. bustadoppføringsloven § 57 annet ledd.
Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted, på
tross av garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter kjøpekontrakten,
godtar kjøper utkastelse fra boligen uten søksmål og dom. Kjøper har da ikke rett til å
besitte boligen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, tredje ledd (e).
Ved avbestilling reguleres erstatningen av bustadoppføringsloven § 53, slik at selger skal ha
erstattet hele sitt økonomiske tap ved kjøpers avbestilling. Hvis kjøper avbestiller påløper
ett avbestillingsgebyr på 10 % av kjøpesummen, jf. buofl § 54. Beløpet kan trekkes av
innbetalt beløp.
Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra kjøpers side, vil selger holde kjøper ansvarlig for
økonomiske tap og merkostnader som følge av hevingen. Påbegynte endringsarbeider må
betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalt beløp tilfalle
kjøper, forutsatt at beløpet ikke er disponert på vegne av selger, jf. bustadoppføringsloven
§ 47.
Selger kan ikke disponere over delinnbetalingen før det har blitt stilt bankgaranti til kjøper,
jf. bustadoppføringsloven § 47. Kjøper kan kreve at megler dokumenterer at slik sikkerhet er
stilt før beløpet utbetales. Dersom slik bankgaranti ikke blir stilt, skal delinnbetaling(er) bli
stående på meglers klientkonto inntil skjøtet er tinglyst og sluttoppgjør finner sted. Renter
opptjent på klientkonto tilfaller Kjøper frem til garanti jf. § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst,
forutsatt at de overstiger 1/2 R.
Kjøper og selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot fremlagt
§ 47-garanti tilsvarende hele kjøpesummen.
Fordeling av boligens driftsutgifter og eventuelle inntekter pr. overtakelsesdato settes opp
av kjøper og selger, eventuelt med eiendomsmeglers bistand.
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5
HEFTELSER
Utskrift av eiendommens grunnbok er forelagt kjøper. Kjøper har gjort seg kjent med
innholdet i denne.
Pengeheftelser:
 Eiendommen overdras fri for pengeheftelser jfr. dog nedenfor, med unntak av
lovbestemt pant til sameiet med 1 G (grunnbeløp i folketrygden).
Leilighet, bod og garasjeplass kan få hver sitt gnr./bnr./snr. Det vil i så fall i skjøtet tas med
en bestemmelse om at disse matriklene kun kan selges sammen. Denne bestemmelsen vil
bli tinglyst som en pengeheftelse og kjøpers panthaver vil ikke få 1. prioritet. Når det gjelder
ekstra garasjeplass jfr. dog kjøpekontrakts pkt. 1.
Pengeheftelser som ikke skal følge med eiendommen, skal slettes for selgers regning.
Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder
utleggsforretninger, utover det som pantattesten viser og det som er angitt ovenfor. Selger
forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt
innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter
m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtakelsen.
Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri panteheftelser som fremgår av
bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Kjøper kan ikke motsette seg at nødvendige servitutter blir tinglyst og kjøper er innforstått
med at det kan bli tinglyst rettigheter og plikter som selger finner nødvendig for
gjennomføring av nærværende og senere byggetrinn.
6
TINGLYSING/SIKKERHET
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal
oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør
inklusive omkostninger og evt. kostnader for endring/tilvalg. Partene gir Eiendomsmegler
Dahl AS fullmakt til å påføre seksjonsnummer på skjøte når dette foreligger.
Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til megler som lyder på et beløp
minst tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring.
Pantedokumentet er tinglyst, eller skal tinglyses, av eiendomsmegler. Pantedokumentet
tjener som sikkerhet for partenes rettigheter og plikter etter kjøpekontrakten.
Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom
partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning.
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Kjøper bekrefter ved sin signatur på denne kontrakt at kjøpet ikke er i strid med
eierseksjonslovens § 22.
Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes kommunal eller annen offentlig
saksbehandling. Det tas forbehold om at fradeling/sammenføyning av tomten og den
påfølgende seksjoneringen kan bli forsinket på grunn av offentlige myndigheters
saksbehandlingstid. Såfremt tomtearronderingen og seksjonering av selgers eiendom ikke er
gjennomført ved overtakelse, vil overskjøting til kjøper skje så snart det praktisk lar seg
gjennomføre.
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal
tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand.
7
SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Selger har plikt til å opplyse om feil og svakheter ved eiendommen som selger kjenner til.
Dersom selger har gitt uriktige og/eller ufullstendige opplysninger, eller selger har holdt
tilbake opplysninger om feil eller svakheter ved eiendommen, kan mangel foreligge.
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel forhold ved eiendommen kjøper ble kjent
med eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det samme gjelder andre forhold
kjøper kjente eller måtte kjent til da avtalen ble inngått.
8
FREMDRIFT/OVERTAKELSE
Forutsatt oppstart av byggearbeidene 3. kvartal 2017, tar selger sikte på at boligen blir
ferdigstilt fra første halvår 2019. Denne angivelsen gjelder ikke som en bindende frist for å
ha boligen klar for overtagelse, og gir ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Dette tidspunktet
er foreløpig ikke bindende.
Senest 6 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om
overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende.
Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere dersom fremdriften tillater det
og dette synes hensiktsmessig.
Det vil bli avholdt forhåndsbefaring ca. 14 dager før overtagelse, hvor boligen besiktiges av
selger eller selgers representant og kjøper i fellesskap. Selger fører referat fra befaringen.
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Kjøper svarer fra overtakelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle
inntekter.
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggrengjort stand, uten
leieforhold av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Eiendommen skal
ha midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper. Ferdigattest skal fremlegges etter
overleveringen. Kjøper er innforstått med at ferdigattest vil foreligge lang tid etter
overtagelse.
Hvis det fremgår av midlertidig brukstillatelse at det foreligger mangel ved leiligheten kan
kjøper holde tilbake et beløp på meglers klientkonto i henhold til buofl § 31. Dette gjelder
dog ikke hvor det gjenstår mindre arbeider, herunder på fellesarealer. Tilbakeholdt beløp
må stå i samsvar med uferdig arbeid iht. midlertidig brukstillatelse. Tilbakeholdt beløp skal
frigis når mangelen er utbedret.
Kjøper eller andre som kjøper svarer for har ikke anledning til å gjøre søknadspliktige
byggmessig arbeider i leiligheten i perioden mellom midlertidig brukstillatelse og
ferdigattest. Ansvarlig søker skal eventuelt godkjenne slike endringer, og mislighold
medfører erstatningsansvar dersom ferdigattest blir forsinket eller ikke kan utstedes på
grunn av dette.
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av
eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper
risikoen fra det tidspunktet eiendommen kunne vært overtatt.
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale
kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse
som selger ikke svarer for.
9
REKLAMASJON
Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke overleverer eiendommen til avtalt tid,
kan kjøperen på de vilkår som følger av bustadoppføringsloven kreve oppfyllelse, retting,
prisavslag, erstatning, dagmulkt, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av
kjøpesummen. Vesentlig forsinkelse anses inntrådt når avtalt overtakelsesdato er passert
med 30 dager. Dagmulkt er avtalt til å være 0,75 promille av salgssum og løper i h.h.t buofl.
§ 18.
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen, omkostninger jf. pkt. 2, tilvalg/tillegg som
kjøper har bestilt eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår
som følger av bustadoppføringsloven kreve oppfyllelse, heving, erstatning,
forsinkelsesrenter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen
til kjøperen. Vesentlig forsinket betaling anses inntrådt når forfallsdato er oversittet med 30
dager
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Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts
oppfyllelse av plikter etter avtalen, må vedkommende gi motparten melding om at
avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at
misligholdet/mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, jf. buofl. § 17 og § 29.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel
svinnriss i mur, riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av
naturlig endring og/eller krymping i konstruksjoner/materialer/trevirke etc. For slike forhold
er selger ikke ansvarlig.
Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved boligen, må han reklamere
skriftlig overfor selgeren innen rimelig tid etter at han har oppdaget mangelen.
Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i
prosjektet, så sant ikke normal bruk av boligen/eiendommen krever at en eventuell feil
utbedres omgående. Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, kan selger kreve at
retting av mangler som rettmessig påberopes etter overtakelse skal utstå til etter at ettårsbefaringen er avholdt.
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, selv om manglene ikke
kunne ha vært oppdaget tidligere.
Skulle det være oppstått mangler hvor kostnadene ved utbedring er urimelig i forhold til den
betydning manglene har for boligens bruksverdi, har selgeren rett til å gi kjøperen prisavslag
i stedet for å foreta utbedring.
Selger er ikke ansvarlig for mangler som skyldes kjøpers bruk av boligen, manglende
vedlikehold etc.
10
SAMEIET
Endelig oppdeling og organisering av byggene og garasjeanlegget er ikke endelig bestemt
Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av sameiet som vil bli etablert.
Han har rett og plikt til å følge lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sameiets til
enhver tid gjeldende vedtekter. Utkast til vedtekter vil bli ettersendt, når seksjoneringen er
gjennomført.
Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av
forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet. Eierbrøken fastsettes av selger ved
seksjoneringen på basis av leilighetens areal (BRA).
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11
TOMTEN
Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene på fellesareal ikke er ferdigstilt ved
overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at
bebyggelsen/feltet er ferdig utbygget. Avhengig av årstiden kan ferdigstillelse av utomhusarealene bli utført etter overtagelse av leiligheten. Blir ferdigstillelsen på høsten er det
naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren året etter. I så fall vil selger stille
sikkerhet for ferdigstillelse av utomhusarealene tilknyttet byggetrinn 1. Når fellesarealene er
ferdigstilt skal selger innkalle styret til overtagelsesbefaring for sameiets fellesarealer. Det
tas forbehold om mindre justeringer i forhold til prospekt, også når det gjelder endelige
tomtegrenser.
Inntil hele byggeprosjektet er ferdigstillet, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner
og utstyr, eventuelle brakker m.v., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle
skader som dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.
Kjøper er innforstått med at utbygningen av resten av Bragernes kvartal vil medføre
ulemper av ulik art og karakter for kjøper. Kjøper gis ikke rett til reklamasjon i den
anledning.
Selger har rett til å benytte tomten til forskjellig tekniske permanente innretninger, som
også skal betjene kommende bygge trinn.
12
FORSIKRING
Selger er forpliktet til å holde eiendommen forsikret frem til overtakelsesdagen.
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som
dekkes av forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
13
DIVERSE
Ønske om individuelle tilpasninger i selgers leveranse, aksepteres av selger under følgende
forutsetninger:
 Tilpasninger utføres kun i seksjonens hoveddel, dvs. innvendig i leiligheten.
 Endringer/tilpasninger forutsettes å ikke være søknadspliktig, slik at kommunen ikke
skal involveres i prosessen. Eventuelle tilpasninger som påvirker offentligrettslige
krav, vil være kjøpers risiko.
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 Kostnader knyttet til endringer/tilpasninger skal innbetales sammen med
sluttoppgjøret til meglers klientkonto før overtagelse, og er således en del av kjøpers
kontraktsforpliktelse.
 Selger vil utarbeide og ettersende et eget tilbud for de tilvalgs/endrings muligheter
som er aktuelle. Mulighetene for tilvalg/endringsarbeider reduseres med byggets
fremdrift.
Denne kontrakt kan ikke transporteres og gjelder individuelt for kjøper og kjøper er
forpliktet i henhold til kontrakten, herunder til å overta. Selger kan samtykke til
direkteoverskjøting ved et videresalg av boligen før overtakelse, for et gebyr stort
kr 20.000,-. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.
Kjøper er kjent med at selger vil inngå diverse avtaler kjøper og sameiet vil bli bundet av,
hva gjelder drift, forretningsførsel etc., herunder avtale med Viken fiber.

14
BILAG
Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon som er en del av denne kontrakt:

Salgsoppgave, datert 15/11-2016 versjon I

Illustrasjonsoppgave

Grunnboksutskrift for eiendommen, a jour pr.

Situasjonskart

Utkast over utomhusplan (til rammesøknad)

Tinglyste erklæringer
o Dagboksnr. 1347, tinglyst 25.09.1936, «Elektriske kraftlinjer»
o Dagboksnr. 1384, tinglyst 03.10.1936, «Erklæring/ avtale»
o Dagboksnr. 1877, tinglyst 04.12.1936, «Elektriske kraftlinjer»
o Dagboksnr. 3003, tinglyst 13/12-1954, «Erklæring/avtale»
o Dagboksnr. 2738, tinglyst 18.03.1986, «Erklæring/avtale»
o Dagboksnr. 2474, tinglyst 16/03-1989, «Erklæring/avtale»
o Dagboksnr. 5599, tgl. 13/06-1989, «Erklæring/avtale» (målebrev)
o Dagboksnr. 5600, tgl. 13/06-1989, «Erklæring/avtale» (målebrev)
o Dagboksnr. 5603, tgl. 13/06-1989, «Erklæring/avtale» (målebrev)
o Dagboksnr. 611074, tinglyst 07.12.2006, «Erklæring/avtale»
o Dagboksnr. 1086167, tinglyst 27.12.2011, «Best. om kloakkledning»
 Kontraktstegning
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Denne kontrakt er utferdige i 4 - fire - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt
eksemplar og ett beror hos eiendomsmegler.

Drammen, <kontrakt_dato>
......................................................
<kjøper1>

..............................................................
Vestaksen sentrum AS
v/Morten Hotvedt eller Helene Mork
iht. fullmakt

......................................................
<kjøper2>

Denne kontrakt er formidlet av;
Eiendomsmegler Dahl AS, postboks 1099 Bragernes, 3001 Drammen.
Tlf. 32 21 96 00. Faks 32 21 96 01. Klientkonto 9493.05.58693

<initialer>
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PRISLISTE

LEILIGHET
RÅDHUSGT. 24

ETG.

ANT.
ROM

TYPE

VERANDA

P
PLASS

R24-21

2

3R+KJK

XXII

65

69

10

0

SOLGT

R24-22

2

2R+KJK

XXI

53

56

17

0

SOLGT

R24-23

2

2R+KJK

XX

82

85

12

0

SOLGT

R24-31

2

3R+KJK

XXXI

86

89

10 + 4

0

R24-32

3

2R+KJK

XXX-A

50

54

9

0

R24-33

3

3R+KJK

XXIX-A

98

101

12 + 4

0

5 190 000

24 926

5 214 926

R24-41

4

3R+KJK

XXXI

86

89

10 + 4

1

5 990 000

22 106

6 012 106

R24-42

4

2R+KJK

XXX-B

50

54

10

0

R24-43

4

3R+KJK

XXIX-B

98

101

18 + 4

1

6 390 000

24 926

6 414 926

R24-51

5

3R+KJK

XXXI

86

89

10 + 4

1

6 390 000

22 106

6 412 106

R24-52

5

2R+KJK

XXX-B

50

54

10

0

R24-53

5

3R+KJK

XXIX-B

98

101

18 + 4

1

7 190 000

24 926

7 214 926

R24-61

6

4R+KJK

XL

112

115

32 + 4

1

9 900 000

28 206

9 928 206

R24-62

6

4R+KJK

XXXIX

107

111

24 + 4

1

9 490 000

27 276

9 517 276

R24-71

7

4R+KJK

XLV

117

121

99 + 21

2
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AREAL AREAL
P ROM
BRA

LEIL PRIS

5 090 000

OMKOST.

22 106

TOTALPRIS

5 112 106
SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

LEILIGHET
ETG.
RÅDHUSGT. 26

ANT.
ROM

TYPE

AREAL AREAL
P ROM
BRA

VERANDA

P
PLASS

LEIL PRIS

OMKOST.

TOTALPRIS

R26-21

2

2R+KJK

XXIV

50

53

8

0

SOLGT

R26-31

3

3R+KJK

XXXIV

64

68

6+4

0

SOLGT

R26-32

3

3R+KJK

XXXIII-A

66

69

35

0

SOLGT

R26-33

3

3R+KJK

XXXII-A

67

70

43

0

SOLGT

R26-34

3

3R+KJK

XXIX-A

98

101

12 + 4

0

R26-41

4

3R+KJK

XXXIV

64

68

6+4

1

R26-42

4

3R+KJK

XXXIII-B

66

69

12

1

R26-43

4

3R+KJK

XXXII-B

67

70

12

1

SOLGT

R26-44

4

3R+KJK

XXIX-B

98

101

18 + 4

1

SOLGT

R26-51

5

3R+KJK

XXXIV

64

68

6+4

1

4 490 000

17 176

4 507 176

R26-52

5

3R+KJK

XXXIII-B

66

69

12

1

5 490 000

17 426

5 507 426

R26-53

5

3R+KJK

XXXII-B

67

70

12

1

R26-54

5

3R+KJK

XXIX-B

98

101

18 + 4

1

R26-61

6

2R+KJK

XLII

50

53

23 + 4

1

R26-62

6

3R+KJK

XLI

79

83

39

1

7 290 000

20 706

7 310 706

R26-63

6

4R+KJK

XXXIX

107

111

24 + 4

1

9 900 000

27 276

9 927 276

R26-71

7

4R+KJK

XLVI

118

122

116 + 20

2 14 490 000

29 856

14 519 856

5 490 000

24 926

5 514 926
SOLGT

4 990 000

17 426

5 007 426

SOLGT
7 390 000

24 926

7 414 926
SOLGT
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DIN
MEGLER
Å velge bolig handler om følelser,
drømmer og individuelle behov. Vi
hjelper deg å finne følelsen, realisere
drømmen og tilfredsstille dine behov.

MEGLERENS ERFARING – DIN TRYGGHET

Eiendomsmegler Dahl er samarbeidspartner for
Bragernes Kvartal. Selskapet har lang erfaring
fra eiendomsmegling og er blant landets eldste
eiendomsmeglerfirmaer.
Disse meglerne er klare til å hjelpe deg:

HAAKON BERG
Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 32 21 96 10
Mobil: 952 44 906
hb@dahlas.no

GUSTAV WAAL
Megler MNEF
Telefon: 32 21 96 07
Mobil: 909 52 321
gustav.waal@dahlas.no
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Skjemaet kan scannes og sendes på mail til hb@dahlas.no, gbw@dahlas.no eller cm@dahlas.no
● Evt. leveres på vårt kontor

KJØPESKJEMA
For eiendommen: selveierleilighet i prosjektet BRAGERNES KVARTAL
i Drammen kommune med betegnelse:
Bragernes Kvartal leilighetsnummer: ______________
Undertegnede inngir herved følgende kjøpeskjema som bindende kjøp på ovennevnte prosjekterte bolig:
Kr ___________________ + omk.
Finansieringsplan (megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen):
Bank:

Saksbehandler:

Telefon direkte:

Kr.:

Kjøper er forelagt og gjort seg kjent med følgende dokumenter vedr. prosjektet:
Salgsoppgave BYGGETRINN 3 datert 12.06.2017 versjon 2. Plantegninger i illustrasjonsbok.
Undertegnede er klar over at herværende kjøpsskjema er bindende for meg/oss. Handelen er juridisk
bindende for begge parter.
Undertegnede er klar over at ingen angrerett eksisterer ved kjøp av fast eiendom. Avbestillingsgebyr
er satt til 10% av kjøpesummen.

Jeg ønsker tilbud om finansiering:

JA

NEI

Informasjon om og underskrift av kjøper(ne):
Navn:

f.pnr.:

Navn:

f.pnr.:

Adresse:
Postnr/-sted:
Telefonnummer:
m:

p:

a:

E-post:
Sted/dato:

Underskrift

Underskrift

________________________________________________________________________________
FOR SELGER:
Ovennevnte kjøpeskjema aksepteres herved med de forbehold som er nevnt i salgsmateriell.
Sted/dato:
Underskrift
Underskrift
Selgers underskrift
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UTVIKLER:
Vestaksen Eiendom AS
MEGLER:
Eiendomsmegler Dahl AS
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Idé, Layout og g jennomføring: DEON AS
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