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KJØPSBEKREFTELSE FAST PRIS PÅ 
KJØP AV GARASJEPLASS I HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE 
 
Oppdragsansvarlig:Anne Kari Sterten Mobil: 901 72 006 

Mail: anne.kari.sterten@obos.no 
Faks: 22 86 56 80 

 
Undertegnede 1:  Personnummer: 
Undertegnede 2: Personnummer: 
Adresse:  Postnr./sted: 
E-mail 1: E-mail 2: 
Telefon, privat: Mobil 1: Mobil 2: 

 
Undertegnede bekrefter herved avtale om kjøp av bruksrett til parkeringsplass i Hagebyen 2 garasjesameie 
i gnr. 41, bnr. 867, 1/231-del av snr. 225 i Bærum kommune. 
Kr. 240.000 + omkostninger kr. 7.250,- pr. garasjeplass.  
 
 
Långiver:   Referanseperson og tlf. nr.: 
  Kr 
  Kr 
Egenkapital  Kr 

 
Kryss av her, dersom du ønsker; 

 et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i OBOS-banken og tillater at kopi av dette bud 
oversendes de. 
 
Eventuelle forbehold/forutsetninger: 
 
 

 
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.  
Ved innsendelse må det vedlegges kopi av ID med bilde og signatur. 

 
Kjøpesum kr. 240.000, dokumentavgift kr. 6.000,-, tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-, evt. tinglysing pantobligasjon, 
kr 525,- samt pantattest, kr 200,-, totalt kr 247.250,- betales i sin helhet 2 virkedager før overlevering. 
Det er bare seksjonseiere i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 som kan kjøpe parkeringsplass. 
 
 
 
 
 

Akseptert av selger 
Sted/dato……..… 
…/……/…… 
 
……………………………. 
Selgers underskrift 
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Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: 
x Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/mail/leveres til 

prosjektmegler.  
x Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson 

samt andel egenkapital.  
x Budgiver skal legitimere seg ved budgivning. Legg ved kopi av førerkort, bankkort eller pass (ID med bilde og 

signatur) 
x Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte p-plasser. 
 
Kostnader ved avbestillinger: 
Avbestilling etter at kjøpsbekreftelsen er kommet til selgers kunnskap utløser et avbestillingsgebyr på kr. 50.000. 
 
Omkostninger: 
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales 2,5 % dokumentavgift, kr. 6.000, tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-, 
tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 525 og pantattest kr 200,-. Dokumentavgiften på kr. 6.000 kan bli 
redusert til kr. 250,- dersom Kartverket godkjenner det. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene 
som følge av politiske vedtak eller lovendringer.  
 
Megler rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon 
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å 
gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det 
samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. 
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har 
tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c 
kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette 
vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres 
medkontrahent. 
 


