
SURNADAL
Koselig laftet tømmerhytte. Fantastisk beliggenhet. Usjenert m/flott

utsikt.

Adresse: Vindøla
Prisantydning: Kr. 990,000.- + omk.
Eieform: Selveier

Areal P-rom: Ca. 49 kvm.
Soverom: 2
Byggeår: 1990
Eiet tomt: 1,596 kvm.
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Flott tømmerhytte beliggende i Vindøla. Hytten ligger
vestvendt til med ca 10 min gange fra vei. Lett
skrånede naturtomt i overkant av område med spredt
hyttebebyggelse, usjenert beliggende. Storslått utsikt
og gode solforhold. Flotte turterreng sommer som
vinter i umiddelbar nærhet. Adkomst via gruset

bomvei. Parkering på felles oppstillingsplass ved
veien. Velholdt fjellhytte på ett plan. Oppført i laftet
tømmer. Vinduer med 2-lags glass. Overbygget terrasse
mot vest. En hytte som gir deg mulighet for å senke
skuldrene og nyte naturen!
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Oppdragsnummer:
4-0032/12

Eier:
Anita Sylte

EIENDOMMEN
Adresse:
Vindøla, 6655 Vindøla

Matrikkel:
Gnr. 17, bnr. 110 i Surnadal kommune.

Eieform:
Selveier

Boligtype:
Hytte/Fritidseiendom - fjellet

Energimerking:
Energiklasse F.

Adkomst:
I fra Surnadal/Skei følger du veien skiltet mot Rindal.
Etter ca 15 minutter tar du av mot Vindøla. Avgiftsbelagt
bomvei. Følg veien til du kommer til en felles
parkeringsplass. I fra parkeringsplass er det ca 15
minutter til fots. Se kart for detaljert informasjon eller
kontakt megler.

Beliggenhet:
Fantastisk beliggenhet i Vindøla i Surnadal kommune.
I fra parkeringsplass er det ca et kvarter gange opp til
hytten som ligger vestvendt til i dalsiden.
I fra hytten er det storslått utsikt og gode solforhold.
Hytten ligger i spredt hyttebebyggelse, usjenert og fint til
i overkant av hytteområdet.

Tomt:
Ca 1,596 kvm.
Naturtomt med uthus/utedo.

Bygningsinformasjon:
Veggkonstruksjon består av laftet furu tømmer (gjelder i
hovedsak også innvendige). Yttervegg i vindfang/bod av
bindingsverk med utvendig villmarkspanel. Vinduer fra
byggeår med trekarmer og koblede glass. Ytterdør av
treverk og furu heltre innerdører med behandlet
overflate. Tradisjonell åstak. Sperrekonstruksjon av
treverk opplagret på åpne åser
av rundstokk. Tetteskjikt og taktro. Antatt isolert med
Rockwool. Utstrekt tak over terrasse opplagret på søyler
av rundstokk. For ytterligere informasjon om byggemåte
henvises det til vedlagte boligsalgsrapport.

Byggeår:
Ca 1990

Arealer:
Bruksareal ca 52 kvm.
Primærrom ca 49 kvm.

Sum bruksareal pr. etasje:
Hytte: 52 kvm.
Uthus: 7 kvm.

Følgende rom inngår som primær-rom:
Vindfang, bod, gang, stue/kjøkken,
vaske/omkledningsrom, soverom, soverom 2.

Det gjøres oppmerksom på at arealmåling er utført iht.
takstbransjens retningslinjer for arealmåling av bolig
2012.

Regulering:
Eiendommen er regulert til fritid.

Innhold/Standard:
INNHOLD:
Hytte: Vindfang, bod, gang, stue/kjøkken,
vaske/omkledningsrom, soverom, soverom 2

Uthus: Utedo og vedbod/lagerplass.

STANDARD:
På gulv er det furugulv. Innvendige vegger av tømmer/
panel. Panelt
himling melleom åpne åser av rundstokk.
Hvitevarer medfølger ikke med mindre annet tydelig
fremkommer i salgsoppgaven. Det samme gjelder evt.
veggmontert TV/ flatskjerm, musikkanlegg og komplett
parabolanlegg.

Oppvarming:
Oppvarming basert på vedfyr.

Parkeringsforhold
På felles biloppstillingsplass ved veien.

Kommunal tilknytning:
Ingen kommunal tilknytning, da eiendommen hverken
har vei, vann eller kloakk. Eiendomsskatt på kr 36,-,
men beløp under 50,- blir ikke fakturert.

Adgang til utleie:
Eiendommen kan leies ut til fritidsformål.
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ØKONOMI
Prisvurdering:
Kr 990,000.-

Kommunale avgifter:
Kr 36.- i 2012.
Beløp under 50,- fakutreres ikke.
Hamos fakturerer for renovasjon.

Ligningsverdi:
Kr 219,615.- pr. 2010.

Omkostninger:
Prisantydning kr 990,000.-.
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 1,548.-
3) Tinglysingsgebyr pr. pantobl. kr. 1,935.-
4) Attestasjonsgebyr kr. 172.-
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr 1,018,405.-

Betalingsbetingelser:
Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.
Dersom ikke annet er avtalt, er det en forutsetning for
denne handel at kjøper innbetaler 10% av
kjøpesummen, dog minimum kr. 75 000,-, senest ved
kontrakts underskrift. Renter av dette beløp godskrives
selger fra han får råderett. Renter av omkostningene
(dokumentavgiften samt tinglysningsgebyr) tilfaller
kjøper. Resterende kjøpesum samt omkostninger
innbetales senest pr overtagelsesdato.
Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er
meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at
evt bankforbindelse er informert om dette.

Servitutter/Rettigheter:
Ingen servitutter registrert pr. 15.02.2012.
For mer informasjon om erklæringer/ tilliggende
rettigheter ta kontakt med meglerforetaket.

DIVERSE OPPLYSNINGER
Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ferdigattest på eiendommen, datert
01.11.90.

Boligselgerforsikring:
For denne eiendommen er det tegnet
boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring:
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.
Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og
profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages

uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem
årene. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsdato.
Du tegner forsikringen via meglerforetaket, og HELP
Forsikring sender forsikringsbevis. Dette er en forsikring
megler anbefaler.

Pris på forsikringen er:

Borettslagsbolig Kr. 3.500,-
Aksje- og selveierleilighet Kr. 5.500,-
Enebolig, tomannsbolig,
rekkehus, fritidsbolig, tomt Kr. 7.900,-

Mangler:
For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig
gjennomgang av vedlagte takst og eiers
egenoppgave som følger vedlagt. Disse inneholder
informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi
oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for
nærmere gjennomgang av boligen.

Diverse:

- Meglerforetaket har rett til å avvise bud gitt på SMS og
e-post. Første bud skal være skriftlig.
- Meglerforetaket kan ikke  -verken til selger eller
markedet- formidle bud som har en kortere akseptfrist
enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte
visning, jmf forskrift til lov om eiendomsmegling § 6-3.
Kontakt evt. meglerforetaket for å få informasjon om
budfristen.
- Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004
underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering. Dette innebærer at man har plikt til å
melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Megler har også plikt til å foreta kundekontroll av
oppdragsgiver og interessenter, jfr. lovens krav til
legitimasjon, før transaksjonen kan gjennomføres.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres må megler
avstå fra å gjennomføre oppgjøret.

Overtakelse:
Etter avtale.
Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Salgsoppgave godkjent dato:
25.02.2012

Ansvarlig meglerforetak:
NOTAR - Nordmøre Eiendomsmegling AS

6510 KRISTIANSUND N
983 266 584
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Kontakt:
Ida Wang Soleim
Eiendomsmeglerfullmektig
Mokil: 951 00 613
Epost: ida@notar.no

Ansvarlig Megler:
Jan Olaf Rindahl
Partner/Megler MNEF
Mobil: 928 06 481
Epost: jan.olaf@notar.no

Vedlegg:
- Selgers egenoppgave, datert30.01.2012.
- Boligsalgsrapport utført av takstmann Idar Farstad,
datert 10.02.2012.
- Situasjonskart fra Surnadal kommune.

Bakgrunn for opplysninger i Salgsoppgaven:
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger
som er gitt av selger, befaring av eiendommen samt
innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Meglerforetakets vederlag fra oppdragsgiver:
Prosentprovisjon med 3.13% av kjøpesum (inkl. mva).
Markedsføringspakke kr. 23,500,- (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 7,875,- (inkl. mva).
Oppgjørsgebyr kr. 3,500,-  inkl. mva
Pris per visning kr. 625,- (inkl. mva).
Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt
om meglerforetakets vederlag: Intet salg – ingen regning.
Oppdragsgiver betaler bare hvis det blir salg.
Boligselgerforsikring, bygningsrapport, takst og
annonsering utover avtalt markedspakke inngår ikke i
garantien, men kan bestilles direkte fra leverandør.

VIKTIG INFORMASJON
SENTRALE LOVER
Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen
selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers
risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved
eiendommen reduseres med dette i forhold til
avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel,
jmf. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer
sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller
§ 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg
å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde
grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene
for øvrig.

FORSKUDD
10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som
forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Kjøper er

inneforstått med at selger har råderetten til
forskuddsbeløpet (som er en kredittytelse fra kjøper til
selger), men først på det tidspunktet hvor
sikringsobligasjon har oppnådd rettsvern. (Kjøpers
kredittytelse må til enhver tid være sikret). Renter av
beløpet tilfaller selger på det tidspunkt han oppnår
råderett.

Forskuddsbeløpet må være fri kapital.

Forskuddsbetaling til selger er ikke normalordningen,
som er ytelse mot ytelse, og kan medføre risiko for
kjøper.  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av
eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i
bud.
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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 grunnlag av 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 budgivning.

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 frist som åpenbart er for kort til at
megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. 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.

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 én 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.



BUDSKJEMA
Faxes til NOTAR - Nordmøre Eiendomsmegling AS,  faxnr:  71 30 47 51

Bindende kjøpetilbud Fast Eiendom: Vindøla, Gnr. 17, bnr. 110  i SURNADAL kommune.

Undertegnede inngir følgende bud på ovennevnte eiendom:

Kjøpesum kr. ____________________  + omkostninger i henhold til salgsoppgave.

Kjøpesum (beløp med bokstaver) kr.: ___________________________________________________________________

Kjøpesummen vil bli finansiert på følgende måte (må fylles ut):

Lån (bank, kontaktperson, telefon.): _____________________________________________ kr. ________________

Salg av eiendom (adresse): _____________________________________________ kr. ________________

Egenkapital (bank, kontaktperson, tlf.): _____________________________________________ kr. ________________

Ev. annen finansiering (oppgi hvilken): _____________________________________________ kr. ________________

Sum: kr. ________________

Tidspunkt for overtagelse: ________________ Akseptfristdato og kl.slett: ________________
Meglerforetaket kan ikke  -verken til selger eller markedet- formidle bud som har en kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste
annonserte visning, jmf forskrift til lov om eiendomsmegling § 6-3. Kontakt evt. meglerforetaket for å få informasjon om budfristen.

Eventuelle forbehold/andre betingelser:

Et avgitt bud er bindende for budgiver frem til angitt akseptfrist. Det gjøres oppmerksom på at 10% av kjøpesummen, dog min. kr. 75 000,  forfaller til
betaling senest ved kontraktens underskrift. Renter på dette beløpet godskrives selger. Resterende kjøpesum samt omkostninger innbetales senest pr.
overtagelsesdato.

Offentliggjøring av bud:
Iht lov om eiendomsmegling vil alle bud og innhold i disse bli opplyst/utlevert til både kjøper og selger av eiendommen.

Inntekter for kreditformidling:
Det gjøres oppmerksom på at foretaket mottar inntekter ved formidling av kreditt/lånesøknader til Eiendomsfinans / andre
finansinstitusjoner foretaket samarbeider med. Ansatte mottar ingen inntekter eller fordeler av slik formidling.

Sted/Dato Navn budgiver (Fullt navn) Tlf (mobil)

Fødselsnummer (6 siffer) Sign Tlf (arbeid)

Navn budgiver (Fullt navn) Tlf (privat)

Fødselsnummer (6 siffer) Sign

E-post Adresse Postnr/poststed

Dersom budet aksepteres av selger gjelder det som kjøpekontrakt inntil den endelige kontrakt blir opprettet.  Et avgitt bud er bindene,
hvis det ikke er tatt spesielle forbehold ovenfor og budet kan heller ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt noen spesiell akseptfrist,
står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Selger kan når som helst akseptere eller avslå et bud uten nærmere begrunnelse.

Kun for Notar:
Budet er forelagt selger v/ _________________  den: __________   kl. _____  Sign: ______________

Finansiering sjekket den:  __________   Kommentar: _________________________________________  Sign: ______________



Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Det gjøres videre oppmerksom på at alle illustrasjoner,
fotografier, etc. i dette prospektet kun er av illustrativ karakter og ikke på noen måte representerer

prosjektets detaljerte leveranseomfang. Ved avvik mellom illustrerte møbleringsplaner i prospektet og
vedlagte planer i tilleggsskrivet er det planer i tilleggsskrivet som gjelder.

Ida Wang Soleim  Mobil: 951 00 613
E-post: ida@notar.no  Fax: 71 30 47 51
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