TOPLANDSHEIA HYTTEGREND
Toplandsheia Hyttegrend, 4760 BIRKELAND

5 Hyttetomter i ettablert hyttefelt beliggende i
naturskjønne omgivelser og ved skiløype til Øynaheia.
Oppdrag: 61217112
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4

FAKTA OM EIENDOMMEN
Tomtene ligger i naturskjønne omgivelser i etablert hyttefelt. Toplandsheia
Hyttegrend har blitt et populært hytteområde de senere år pga. sine flotte oppkjørte
tur- og skiløyper som går fra Toplandsheia og over til Øynaheia. Toplandsheia ligger
ca 330 m over havet og har normalt godt med snø. Ellers i året er det fine turområder,
badeplasser og fiskemuligheter m/fiskekort. Som blant annet laksefiske i Tovdalselva.
Butikk og bensinstasjon på Herefoss. Gode solforhold!

Adresse

Toplandsheia Hyttegrend

Prisantydning

Kr 190.000,-

Omkostninger*

Kr 5.972,-

Totalt inkl. omkostninger**

Kr 195.972,-

Eierform

Selveier

Boligtype

Hyttetomt

Tomt

Eiet

*Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning
**Hvis salg til prisantydning

Garasje/parkering:
Parkering på egen tomt.
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NABOLAGET

Tomtene ligger i naturskjønne omgivelser i etablert hyttefelt. Toplandsheia
Hyttegrend har blitt et populært hytteområde de senere år pga. sine flotte
oppkjørte skiløyper som går fra Toplandsheia og over til Øynaheia.
Toplandsheia ligger ca 330 m over havet og har normalt godt med snø. Ellers
i året er det fine turområder, badeplasser og fiskemuligheter m/fiskekort.
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1. Klovetjenn er en fin badeplass.
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1. Kart over tur- og skiløypene. Fra Toplandsheia er det følgende løypelengder: 3.7 km, 11.5
km, 16.5 km og 0.6 km.
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FLERE BILDER

Fra tomtene.
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E iendommen fra A til Å
ADKOMST

Innskudd til vei, fradelingsgebyr,

hjemmelsdokument:

525,-

Fra Birkeland følger du veien videre mot

etablering og tinglysing av matrikkel

Tinglysning pantedokument:

525,-

Åmli. Ved Søre Herefoss følges skilt mot

kommer i tillegg til omkostninger.

Attestgebyr:
Totalkostnad:

Topland/Skiløyper. Følg veien til toppen av
bakkene, og ta av til høyre ved bommen.

Pliktig medlemsskap i velforeningen.

172,5.972,-

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte
totalsum er beregnet ut fra kjøpesum

Tomtene er merket. Ca. 30 minutters
kjøring fra Grimstad og ca. 50 minutters

EIENDOM

tilsvarende prisantydning. Det tas

kjøring fra Kristiansand. Velkommen!

Toplandsheia, 4760 BIRKELAND

forbehold om økning i gebyrer.

gnr. 104, bnr. 1 (hovedbruket) i Birkenes

BEBYGGELSEN

kommune. Totmene vil få eget gårds og

Omkostninger pr. tomt:

bruksnummer.

Tomt: 30. 5 972,Tomt: 36. 7 472,-

Fritidsbebyggelse.

EIER

Tomt: 45. 6 847,-

Nils Topland.

Tomt: 53. 7 472,-

DIVERSE
Priser og arealer:

Tomt: 54. 8 097,-

EIERFORM
Selveier

I tillegg må man betale et innskudd i veien

Tomt: 30 Ca. 455 kvm Kr. 190 000,-

på Kr. 4 500,-. Dette gjelder veien fra den

omkostninger.

ENERGIMERKING

øvre gården og opp til bommen til feltet.

Tomt: 36 Ca. 954 kvm Kr. 250 000,-

Selger er ansvarlig for at boligen har

Regulering av innskuddet kan bestemmes

omkostninger.

energiattest. Frittstående bygninger under

på årsmøte i veiforeningen.

Tomt: 45 Ca. 856 kvm Kr. 225 000,-

50 kvm er unntatt. Det foreligger ikke

omkostninger.

energiattest for denne boligen.

Fradelingsgebyr til kommunen kr. 3 137,-

Tomt: 53 Ca. 755 kvm Kr. 250 000,-

pr. tomt. Tinglysing av matrikkel kr. 525,-

omkostninger.

FINANSIERING

Etablering av matrikkel kr. 19 667,- på

Tomt: 54 Ca. 899 kvm Kr. 275 000,-

Som et av landets største finanskonsern

tomter under 500 kvm og kr. 23 354,- på

omkostninger.

tilbyr DNB Bank ASA alle typer

tomter over 501 kvm.

banktjenester til konkurransedyktige

Innskudd til vei, fradelingsgebyr,

Omkostninger:

priser. Banken kan gi deg lånetilbud til

etablering og tinglysing av

Dok.avg. til staten, 2.5% av kjøpesum.

finansiering av eiendommen. Våre

matrikkel kommer i tillegg til

Tinglysning for hjemmelsdok.: kr 525,-

meglere kan opprette kontakt mellom deg

omkostninger.

Tinglysning for pantedok.: kr 525,-

og en kunderådgiver i banken og som

Attestgebyr: kr 172,-

kunde hos oss lover banken en hurtig

OPPDRAG

behandling av din låneforespørsel.

61217112

Tomt: 30. 5 972,-

KONSESJON

Kontaktperson:

Tomt: 36. 7 472,-

Søknad om konsesjon påkrevet: Nei

Trygve Ribe

Tomt: 45. 6 847,-

Egenerklæring om konsesjonfrihet

Eiendomsmegler

Tomt: 53. 7 472,-

påkrevet:

e-postadresse:

Omkostninger pr. tomt:

Tomt: 54. 8 097,I tillegg må man betale et innskudd i veien

Ja

Trygve.Ribe@dnbeiendom.no

ØKONOMI

(mobilnr:) 92 03 93 46

Prisantydning: 190.000,-

på Kr. 4 500,-. Dette gjelder veien fra den
øvre gården og opp til bommen til feltet.
Regulering av innskuddet kan bestemmes

Avdeling: Grimstad
Renovasjon og eiendomsskatt blir ikke
fastsatt før fritidsbolig er ferdig.

4876 Grimstad

på årsmøte i veiforeningen.

Tlf: 94 85 70 00
Er ikke fastsatt enda.

Fradelingsgebyr til kommunen kr. 3 137,pr. tomt. Tinglysing av matrikkel kr. 525,Etablering av matrikkel kr. 19 667,- på
tomter under 500 kvm og kr. 23 354,- på
tomter over 501 kvm.

Adresse: Henrik Ibsens gate 12

DNB Eiendom AS
Org.nr.910 968 955

OMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten
2,5%:

OVERTAGELSE
4.750,-

Tinglysning
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Etter avtale.

E iendommen fra A til Å
PARKERING

Tomtene 53 og 54 har egen avtale

Parkering på egen tomt.

angående vei.

REGULERINGSMESSIGE FORHOLD

Tomtene blir levert med vei til

Eiendommen er regulert til Fritid.

tomtegrense.

SAKSOPPLYSNINGER

Vannpost i feltet.

Salgsoppgavedato: 18.10.2017

VISNING
SKOLEKRETS

Etter avtale med selger/oppdragsansvarlig.

Ta kontakt med skolekontoret i Birkenes
kommune, tlf. 37281500 for nærmere
informasjon.

TOMTEN
Tomteareal:

455 kvm

Tomtetype: Eiertomt
Flotte tomter i naturskjønne omgivelser
rett ved tur- og skiløyer.
Tomt: 30 Ca. 455 kvm
Tomt: 36 Ca. 954 kvm
Tomt: 45 Ca. 856 kvm
Tomt: 53 Ca. 755 kvm
Tomt: 54 Ca. 899 kvm
Tomtene er ikke oppmålt og ved
oppmåling kan arealet avvike noe.

VEDLEGG
Kartskisse
Planopplysninger
Vedtekter
Annet

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle
vedlegg

VEI, VANN, AVLØP
Privat vei.
Det er en årlig veiavgift på Kr. 800,-. Dette
gjelder veien fra den øvre gården og opp til
bommen til feltet. Regulering av
årsavgiften kan bestemmes på årsmøte i
veiforeningen.
Fra bommen og videre i feltet er
vedlikehold og brøyting fordelt på
hytteeierne av velforeningen.
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V iktig informasjon
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne

SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV.

BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING / KJØPERS
INNBETALING

undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig

Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terrorfinansiering

besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll av

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse.

oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også

Det innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har en

kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til

mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Dette betyr bl.a. at det kun

legitimasjon kan megler ikke etablere kundeforhold. Er det

foreligger en mangel når:

mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en
straffbar handling, eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131

Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte

til 136A kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.

kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller

Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil

når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen.

kunne medføre.

Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har
virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer
fra låneinstitusjon i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk

Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i

bank.

vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne
med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når

FORMIDLING

tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for
formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens

samtykket til det, vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en

klientkonto før overtagelse.

internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte
kostnader for kunden.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke
ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det tas

BUDGIVNING

forbehold om dette i bud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6-4 vil kopi av budjournalen
bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få
utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til
informasjon på budskjemaet.

MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag er avtalt til kr 25 000,- i provisjon
Markedspakke kr 16 400,Tilretteleggingsgebyr kr 7 900,Inneståelsesgebyr kr 2 800,ANSVARLIG MEGLER ER: Trygve Ribe

UTLEGG
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser,
evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 2 521
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525
Oppgjørstjenester: Kr. 3 200
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VEDLEGG
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TEGNFORKLARING
PLAN OG BYGNINGSLOVEN § 25, REGULERINGSFORMÅL
1. BYGGEOMRÅDER, § 25.1

JURIDISK BINDENDE SYMBOL

FRITIDSBOLIG

Plangrense

NÆRING/SERVICE

Formålsgrense

2. BYGGEOMRÅDER, § 25.2

Byggegrense

JORD-/SKOGBRUK

Senterlinje

6. SPESIALOMRÅDER, § 25.6
PRIVAT VEG OG PARKERING
ILLUSTRASJONER

NÆRMILJØANLEGG
FRILUFTSOMRÅDE LAND

NYBYGG

FRILUFTSOMRÅDE VANN

TOMTEGRENSE
SKILØYPE

BEVARING AV ANLEGG

TRAKTORVEG
TURLØYPE, BARMARK
BRØNN

N
Ekvidistanse

Kartgrunnlag i M: 1:5000
Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000

5

Kartmålestokk 1:4000 på A3 ark

REGULERINGSPLAN FOR
BIRKENES

m

TOPLANDSHEIA, DEL AV GNR/BNR 104/1

Kartblad:
Kartprodusent:

KOMMUNE
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

SAKSNR.

DATO

SIGN.

Revisjon: Revidert 04.05.09 etter høringsrunden
04.05.2009

Kommunestyrets vedtak:
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

23.10.08
28.01.09

1.GANGS BEHANDLING I KOMMUNEN SAK 009/2009
OFFENTLIG ETTERSYN I PERIODEN: 11.02 til 11.03.2009
2. GANGS BEHANDING I KOMMUNEN
SAK 076/2009
VEDTAK I KOMMUNESTYRET: SAK 057/2009

PLANEN UTARBEIDET AV:
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21.10.09
03.11.09

Plankontoret H.H. AS
Pb 95
4747 Valle

DATO

TEGN.

06.11.08

EMLS

PRNR
2091
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VEDTEKTER FOR
TOPLANDSHEIA HYTTEGREND`S VEL
§ 1 FORMÅL
 Toplandsheia hyttegrends Velforening har til formål å verne om stedets interesser og
sørge for god skikk og orden, slik at feltet blir ett vakkert og trivelig sted.
 Vellet skal ivareta medlemmenes interesser vis a vis og i samarbeid med grunneier,
kommune og andre. Vellet er upolitisk.

§ 2 OMRÅDE
 Se vedlagt kartskisse

§ 3 MEDLEMSKAP
 Alle hytteeiere som har bygslet/kjøpt tomt innenfor ovennevnte område, ett medlemskap
per hytte (påbegynt hytte).
 Den årlige kontingenten er kr 100,- per hytte (påbegynt hytte). Kontingenten betales på
årsmøtet. Årsmøtet fastsetter kontingenten.

§ 4 VELLETS LEDELSE
Styret
 Vellet ledes av et styre som består av 3 medlemmer: Leder, sekretær og kasserer .
 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret, deriblant leder eller sekretær/kasserer
er til stede. Leder, eller i hans sted, kasserer, leder styrets møter.
 Styrets beslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder
dobbeltstemme.
 Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtene. Styrets vedtak skal
protokollføres. Alle medlemmer skal ha referat fra styremøter senest 14 dager etter at
møtet er holdt.
 Styret har disposisjonsrett over vellets midler til alminnelig administrative formål og rett
til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet. Alle utbetalinger skal
være anvist av kasserer.
 Regnskapsåret går fra årsmøte til årsmøte.
Medlemsmøter
 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 1 uke
forut.
Årsmøter
 Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes 1 uke før Toplandshei
Veiforening (Orremyrvegen) har sitt årsmøte (normalt i Juni). Tid og sted bestemmes av
styret og bekjentgjøres med minst 1 ukes varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal
behandles på årsmøtet.
 Hver husstand som har betalt kontingent er stemmeberettiget og har 1 stemme.
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 Årsmøtet behandler
 Årsmelding
 Revidert regnskap
 Innkomne saker/saker fra styret
 Valg i henhold til § 5
 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig til styret innen utgangen
av mai. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er
stemmeberettigede. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 Leder er Ordstyrer.
 Årsmøtets beslutninger protokollføres og sendes samtlige medlemmer. Fraværende
medlem kan stemme gjennom annet medlem med skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet har
fungerende leder dobbelstemme.
 Forhandlingene protokollføres og underskrives av to valgte medlemmer på årsmøtet.
 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst ¼ av
medlemmene kommer med skriftlig krav om dette.

§ 5 VALG
Årsmøtet skal velge:
 Leder
 2 styremedlemmer (sekretær og kasserer ).
 1 varamedlemmer.
 En revisor
 To til å underskrive protokollen.
 Eventuelle komiteer.
 Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmene og varamedlemmet velges for to år.
Revisor velges for ett år.
 Samtlige kan gjenvelges. Et medlem kan frasi seg valg i like lang tid som han/hun har
fungert i styret.
 Lederen er Velforeninga`s representant i Toplandshei Velforening`s (Orremyrvegen)
styre

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER
 Forandringer av vedtekter kan bare skje på årsmøtet, med 2/3 flertall.
 Forslag om vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret innen utgangen av mai.
*****************

28

29

30

31

32

N otater

33

N otater

34

N otater

35

V iktig om budgivning
DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM DNB EIENDOM FORMIDLER.
(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud
som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:
Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og

samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

motbud. Budet må ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør
ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra

Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere

budet inngis.

direkte til megler per epost eller SMS, eller du kan benytte
budknappen til DNB Eiendom som du finner på annonsen på

Det første budet skal inngis på DNB Eiendoms budskjema,

finn.no. Epostadresse og telefonnummer til det aktuelle

påført din signatur. Der skal referanse til salgsoppgaven for

kontoret finner du i budskjemaet og i salgsoppgaven.

eiendommen fremkomme.
Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes
Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det

behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs.
bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt

Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem til megleren.

første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.

Megleren vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til

Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS

deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megleren for å

eller epost.

sjekke om budet er mottatt.

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megleren, som så

samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på
budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet
på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må
For øvrig vises det til ”Bransjenorm for budgiving” på DNB Eiendoms budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon som er
viktig å sette seg inn i før du gir bud.
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F orbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med

5.

ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i
punkt 4.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

6.

Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved

Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og

Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig

Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av

bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er

blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

mottatt.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
7.

forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan

ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort

en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før
det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette

8.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten

seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder

ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.

eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2.

1.

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2.

Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse

innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap

videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også

om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da

budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før

bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med

formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente

mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får

gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til

melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør

legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som

derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom

benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med

man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-

3.

post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

for ettertiden.
4.
3.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
5.

finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og

"motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører

eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering,

at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom

salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med

budet i rett tid aksepteres av kjøper.

forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer
gjerne med megler før bud avgis.
4.

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte

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
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B ud på eiendommen
Oppdragsnummer: 61217112
Adresse:

Toplandsheia Hyttegrend

Kontaktperson:

Trygve Ribe

Tlf:

92 03 93 46

4760 BIRKELAND
gnr. 104, bnr 1 i Birkenes kommune

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 18.10.2017. Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller
forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen
dersom selger er gjort kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl. 1500 kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne
eiendommen, vil kjøperen få opplysninger om min identitet.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om
bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.
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Toplandsheia Hyttegrend

BLI ENDA BEDRE KJENT MED EIENDOMMEN

Se
prosp
ekt
på ne et
tt

På DNB Eiendoms nye hjemmeside kan du se tomten igjen og igjen i
fullskjermvisning. Kjekt når du ikke husker alle detaljene fra visningen.
Og vil du dele din begeistring med familie og venner er det bare å
sende en lenke. Den begynner med dnbeiendom.no
Gå inn på www.dnbeiendom.no/61217112

DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler
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dnbeiendom.no

|

telefon: 09999

