VELKOMMEN TIL SØNDRE BONDI TERRASSE

MEGLER
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Faglig leder Petter Mamen-Lund
M: 91 61 47 22
E: pml@eie.no
www.eie.no/asker

Ditt nye hjem?

INNHOLD

#Velkommen til Søndre Bondi Terrasse - Lekre og
moderne toppleiligheter med private 360 graders
panoramaterrasser som strekker seg rundt hele
leiligheten.
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DETTE MÅ
DU VITE

Nøkkelinformasjon
Eiendom
Søndre Bondi, 1387, Asker, Etasje: 4
Matrikkel
Gnr.51 Bnr.193 i Asker kommune
Eierform
Eierseksjon
Areal
Primærrom: 138,50 kvm - 161,50 kvm,
Bruksareal: 142,50 kvm - 165 kvm
Antall soverom
3
Tomt
Eiet tomt m2
Pris
13 590 000 til 16 190 000,Totalpris inkl. omkostninger
16 190 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
18 050,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 722
000,-))
199,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
19 299,50 (Omkostninger totalt)
16 209 299,50 (Totalpris inkl. omkostninger)
Fellesutgifter
Fellesutgiftene er budsjettert til kr 28 kr. per
kvm/per mnd. Fellesutgiftene inkluderer
trappevask, snømåking, forretningsførsel,
plenklipping, vaktmestertjenester, kommunale
avgifter, samt felles strøm og forsikring. I tillegg
kommer TV/bredbånd ( kr 249,- per mnd.) og
garasjeplass ( kr 125,- pr plass/per mnd.).
Forretningsfører vil i forbindelse med
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overtagelsen innkreve 2 måneders fellesutgifter
som likviditetstilskudd for sameiet. Endelig
fastsettelse av første års driftsbudsjett og
fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende
generalforsamling.
Parkering
2 stk. parkeringsplasser i garasjekjeller.

Beskrivelse
Velkommen til Søndre Bondi Terrasse - Lekre og
moderne toppleiligheter med private 360
graders panoramaterrasser som strekker seg
rundt hele leiligheten. Flott utsikt og optimale
solforhold. De splitter nye toppleilighetene
ligger vakkert til på en solrik høyde i enden av
parkanlegget til Søndre Bondi Gård. Innvendig
kan boligen by på et smakfullt og moderne
kvalitetsinteriør hvor alt er nøye planlagt og
avstemt hverandre. Leilighetene er av høy
standard med smarte løsninger og inneholder
bl.a. to lekre bad, separat wc-rom, tre gode
soverom og åpen stue- kjøkkenløsning med
utgang til stor takterrasse med panoramautsikt.
Alle overflater er holdt i lyse nøytrale farger, noe
som gir et gjennomført og helhetlig inntrykk.
Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene.
Innvendige materialer består blant annet av lys
eikeparkett på gulv, malt gips eller betong på
vegger og tak samt fliser på bad i varierende
formater. Det leveres stolpefritt glassrekkverk
på balkonger og takterrasser og utvendige gulv i
tre. Det medfølger to parkeringsplasser i
garasjeanlegg med direkte adkomst til
leilighetene via heis. En fri etasjehøyde på ca.
2,6 m bidrar til følelsen av luftighet og velvære i
hvert enkelt rom.
Følelsen av å flytte inn i en splitter ny bolig er
helt unik. Det finnes ingen hakk i parketten eller
spikerhull i veggene - du og din nye leilighet
starter med blanke ark! Du flytter inn i et
nyetablert sameie samtidig med dine nye
naboer. Det gjør det enklere å knytte bånd og

etablere vennskap.
- Splitter nye toppleiligheter med høy standard
- 360 graders panoramaterrasser
- Heis direkte inn til leilighet
- To lekre bad og et separat wc-rom
- Stor og luftig stue i åpen løsning mot kjøkken
- Moderne kvalitetskjøkken med integrerte
hvitevarer fra Miele
- Utstrakt bruk av downlights
- To parkeringsplasser i garasjeanlegg
- Tre soverom
- Svært gode solforhold og fin utsikt
- Flott beliggenhet på solrik høyde
- Kort vei til Asker sentrum
- Nærhet til både skoler og barnehage

Beliggenhet
Leiligheten har en meget flott beliggenhet og
skal reises på en solrik høyde i rolige og
naturskjønne omgivelser, kun én kilometer fra
Asker sentrum. De splitter nye leilighetene vil
ligge vakkert til i enden av parkanlegget til
Søndre Bondi Gård ved nordøstenden av
Bondivannet. Fra leiligheten vil ha en kort
spasertur til en nydelig sandstrand med
lekeplass, brygge og toalett. I tillegg vil det bli
opparbeidet natur-lekeområde, ball-løkke i nord
samt uteplassert lekeapparater sentralt på
tunet. Adkomst ned til Bondivannet til egen
brygge via tursti i vest.
Kort vei til Asker sentrum som stadig er i
utvikling, og kan by på en mengde spennende
butikker, restauranter og kafeer. Kulturhus med
kino, bibliotek, variert konserttilbud, samt flere
koselige kafeer og spisesteder. Glorioso
restaurant for den som liker smaken av god,
italiensk pizza, Egon, Bambus Sushi og Big Horn
Steak House er noen av de spisestedene Asker
har å by på. For koselige kafeer er Overens café,
Kaffebrenneriet og Kafé Kvist verdt et besøk. For
den handleglade er Trekanten senter et godt
tilbud med sine totalt 75 butikker. Senteret har
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en god balanse mellom kjede- og nisjebutikker,
så her er det noe for enhver smak.
Om sommeren er det er frodig liv i gater og
parkområder. Her har du tilgang til alle
tenkelige servicetilbud for mennesker i alle
aldre. Skal du ut i verden er Asker "det
naturlige" utgangspunkt. "Alle" tog og busser
stopper i Asker. Asker er kjent for sin vakre og
varierte natur, viktige næringsområder og for å
være et av de mest populære stedene å bo i
Norge. I Asker kan du nyte Oslofjorden og dens
fantastiske øyer og øysamfunn, frodige daler,
dyrkbar mark, utfordrende fjellsider og dype
skoger med mange innsjøer til fiske og bading.
Den største innsjøen er Semsvann, og området
rundt vannet er populært for
utendørsaktiviteter året rundt. Asker er et
populært næringsområde for mange viktige
selskaper, spesielt store selskaper i teknologi- og
offshore- bransjen.
Bebyggelse
Søndre Bondi Terrasse består av 66
selveierleiligheter fordelt på 6 hus.
Parkeringskjeller etableres under byggene. Alle
hus har direkte adkomst til garasje via heis.
Tomt
Eiet tomt, m2
Det kan bli foretatt grensejusteringer og
eventuell sammenslåing/deling i forbindelse
med utbyggingen. Tomtens areal er ca. 8700
kvm
Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke
på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert
reiserute fra ønsket startdestinasjon til den
aktuelle boligen. Det vil bli skiltet ved
fellesvisninger.
Skole/barnehage
Gangavstand til Bondi barneskole, Risenga
ungdomsskole og Bleiker og Asker
videregående. For de yngste er det flere
barnehager i område som Bondi
småbarngruppe, Nedre bleiker barnehus og
Risenga barnehage. For ytterligere informasjon,
konferer megler eller ta kontakt med Asker
kommune, servicetorget på tlf. 66909090
Offentlig kommunikasjon
Fra leiligheten er en kort gange til Bondivann
togstasjon med tog retning Oslo og Spikkestad.
Asker stasjon er et knutepunkt for
kommunikasjon både mot Oslo og retning
Drammen. Her går det buss, direkte tog og
lokaltog med korte mellomrom mellom
avgangene. Fra Asker til Oslo sentralstasjon tar
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reiseruten ca. 21 min, og til Drammen ca. 12 min.
Om det ikke er ønskelig å benytte kollektiv
transport, er det direkte tilknytning til E18 fra
Asker sentrum eller Holmen.
Fritidstilbud
Fra leiligheten er det kort avstand til Risenga
idrettspark med et mylder av fritidstilbud for
både store og små. Her er Risenga svømmehall,
idrettshall med to store baner, ishall for
ishockey og kunstløp, grusbane (om vinteren
skøytebane), friidrettsanlegg, tennishall og
utvendig tennisbaner. Kyststien er en populær
turløype langs indre Oslofjord og kan ta deg
langs kystlinjen fra Holmen og til Sætre i
Hurum. En hyggelig søndagstur for hele
familien. For tur i skog og mark er Vardåsen og
en tur rundt Semsvannet flotte alternativer. Det
er også kort vei til sjøen med både badestrender
og havner for fritidsbåter. En kort kjøretur tar
deg til Hvalstrand bad, Leangbukta med
båthavn, Spirabukta på Konglungen og Vollen
marina. Holmen fjordhotell ligger like bortenfor
boligen med restaurant og uteservering om
sommeren.
Byggemåte
Etasjeskiller i betong med bærende stål og
betongkonstruksjoner. Betong eller gips i
boligenes skillevegger. Innvendige lettvegger i
boligene består av bindingsverk bekledd med
malte gipsplater. Boligen vil være utstyrt med
boligsprinkling. Fasader utført hovedsakelig i
tegl, med innslag av tre, glass og stål/
aluminium.
Primærrom
Primærrom: 138,5 kvm
Entré, gang, 3 soverom, 2 bad, separat wc, stue
og spis/kjøkken.
Bruksareal
Bruksareal: 142,5 kvm
Entré, gang, 3 soverom, 2 bad, separat wc, stue,
spis/kjøkken, walk-in closet og 1 stk. bod.
Boder
1 stk. innvendig bod samt 15 m2 lagringsplass i
avskilt sportsbod i felles bodanlegg i
kjelleretasjen.

Standard
Leveransebeskrivelse
Bad:
Leiligheten leveres med 5x5 cm fliser i
dusjsonen og hvite matte fliser på vegg i 30x60
cm. På WC leveres det hvite matte fliser på vegg

i 30x30 cm og mellomgrå fliser på gulv i
størrelse 30x30. Vannbåren gulvvarme som
styres sammen med entré/gang. Speil over
servant med ettgreps blandebatteri og
servantskap. Vegghengt toalett.

som strekker seg rundt hele leiligheten, 360
graders panorama terrasse.

Kjøkken:
Praktisk kvalitetskjøkken i stilren utforming,
type Topazio i standard omfang + barløsning.
Topazio er et eksklusivt og topp moderne
kjøkken i «canaletto» valnøtt. Integrerte
hvitevarer som platetopp, stekeovn,
oppvaskmaskin, kjøleskap og fryseskap.

Bod:
Én innvendig bod samt én sportsbod i
kjelleretasje på ca. 15 kvm. med uttak for strøm.

Parkett:
14 mm 1-stavs lyshvit børstet mattlakkert
eikeparkett i alle oppholdsrom.
Oppvarming:
Oppvarming er basert på fjernvarme. Det leveres
vannbåren gulvvarme med soneregulatorer i
stue, kjøkken og gang/entré. Det blir
termostatstyrt gulvvarme på baderom
(elektrisk). Det blir egne målere for varmt
tappevann, gulvvarme og strøm.
Vedovn:
Leiligheten leveres med forberedt løsning for
vedpeis med ca. plassering iht. salgstegning
avhengig av ovnens vekt. Forberedt løsning vil si
utsparing i tak og sjakthatt med nødvendig
avtrekksvifte på bad.
Ventilasjon:
Ventilasjon med avtrekk iht. myndighetens krav.
Balansert ventilasjonsanlegg med avtrekk fra
kjøkken og bad og tilførsel til sove- og
oppholdsrom gjennom kanaler i tak. Avtrekk fra
bad behovsstyres med fuktstyrt avtrekksventil
og på kjøkken kan avtrekket styres fra
kjøkkenhette.
Garderobeskap:
Leiligheten leveres med 1 m skyvedørsgarderobe
uten innredning per sengeplass.
Takhøyde:
2,60 m takhøyde (enkelte områder vil bli
nedsenket).
Downlights:
Leiligheten leveres med led downlights med
dimmer i tak på kjøkken/stue og entré/gang.
Terrasse/balkong:
Takterrasse på 170 kvm. (Leil. 501 har 135 kvm)

Parkering:
2 stk. parkeringsplasser i garasjekjeller.

Ligningsverdi
Formuesverdi for denne eiendommen foreligger
ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør
normalt 25% av boligens verdi for primærbolig,
og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for
ligningsåret 2016).
Parkering
To stk. parkeringsplasser i garasjekjeller.

Offentlige forhold
Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens
grunnboksblad. For servitutter eldre enn
fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer
som kan ha betydning for denne matrikkelenhet
henvises det til hovedbruket /
avgivereiendommen. For festenummer gjelder
henvisningen servitutter eldre enn
festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer
informasjon.
Regulering
Kopi av situasjonskart, målebrev,
reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt
salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å
gjøre seg kjent med disse.

Kjøpsvilkår
Ferdigstillelse
Antatt våren 2018.
Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
16 190 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
18 050,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 722
000,-))
199,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
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19 299,50 (Omkostninger totalt)

Megler

16 209 299,50 (Totalpris inkl. omkostninger)
Betalingsbetingelser
Oppgjøret foretas av OBOS oppgjørsavdeling.
Ved utstedt § 12 garanti etter
Bustadoppføringslova skal håndpenger
tilsvarende 10 % av kjøpesum betales til
klientkonto ved kontraktsignering.
Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger)
skal innbetales til klientkonto før overtakelse.
Eventuelle tilvalg innbetales separat til
klientkonto ved bestilling. Lov av 6. mars 2009
nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering mv. pålegger
eiendomsmegleren å gjennomføre
legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle
kunder og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere. Dersom kundene ikke
oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har
mistanke om at transaksjoner har tilknytning til
utbytte av straffbare handlinger eller forhold
som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan
eiendomsmegleren stanse gjennomføring av
handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes
ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få
for partene eller andre som har interesser i
eiendomshandelen.
Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Meglerprovisjon (Kr.0,70)
DM til Askers befolkning over 45 år, adressert
(Kr.25 000)
Digital remarketing løsning for nettannonsering
(Look) (Kr.9 375)
Oppgjørshonorar (Kr.5 500)
Prospekter, FB annonse og FINN prosjektmodul
for alle enheter (Kr.20 000)
Totalt kr. (Kr.59 875,70)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at
oppdraget sies opp har megleren krav på
dekning for påløpte timer, påløpte visninger,
grunn og markedspakke samt utlegg.
Oppdragsnummer
39-17-9002
Internett
www.eie.no

Kjøpsinformasjon
Utbygger
Søndre Bondi Park AS
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Avdeling
Mamen-Lund, Engh, Sætre & Partners AS
Eie Asker
990997810
Bankveien 11
Tlf: 66 90 15 00, Fax: 66 90 21 00
Ansvarlig Megler
Petter Mamen-Lund
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Faglig
leder
91 61 47 22, pml@eie.no

# Notater
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DITT NYE
HJEM
Lekre og moderne toppleiligheter med private
360 graders panoramaterrasser som strekker
seg rundt hele leiligheten.
Flott utsikt og optimale solforhold. De splitter
nye toppleilighetene vil ligge vakkert til på en
solrik høyde i enden av parkanlegget til Søndre
Bondi Gård. Innvendig kan boligen by på et
smakfullt og moderne kvalitetsinteriør hvor alt
er nøye planlagt og avstemt hverandre.
Leilighetene er av god standard med smarte
løsninger og inneholder bl.a. to lekre bad,
separat wc-rom, tre gode soverom og åpen
stue- kjøkkenløsning med utgang til stor
takterrasse med panoramautsikt. Alle
overflater er holdt i lyse nøytrale farger, noe
som gir et gjennomført og helhetlig inntrykk.
Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene.
Innvendige materialer består blant annet av
lys eikeparkett på gulv, malt gips eller betong
på vegger og tak samt fliser på bad i varierende
formater. Det leveres stolpefritt glassrekkverk
på balkonger og takterrasser og utvendige gulv
i tre. Det medfølger to parkeringsplasser i
garasjeanlegg med direkte adkomst til
leilighetene via heis. En fri etasjehøyde på ca.
2,6 m bidrar til følelsen av luftighet og velvære
i hvert enkelt rom. Følelsen av å flytte inn i en
splitter ny bolig er helt unik. Det finnes ingen
hakk i parketten eller spikerhull i veggene - du
og din nye leilighet starter med blanke ark! Du
flytter inn i et nyetablert sameie samtidig med
dine nye naboer. Det gjør det enklere å knytte
bånd og etablere vennskap.
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Stue
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Stor og innbydende stue med
flere soner, hvilket gir
fleksibilitet med tanke på
møblering.
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Spektakulære vindusflater
sørger for nydelig utsikt
mot flere himmelretninger.
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Leiligheten er luksuriøs med store vindusflater og heis fra
parkeringskjelleren og helt opp til leiligheten.
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Stuen er av god størrelse, noe som gir rom for flere møbleringsmuligheter.

Mellom stue og kjøkken er det plass
til et romslig spisebord og egner seg
utmerket for både små og store
selskaper.
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Smarte løsninger og lekre
detaljer.
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Kjøkken
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Stort og moderne kjøkken fra
Miele med kjøkkenøy og
integrerte hvitevarer.
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Kjøkkenet er praktisk utformer med rikelig av skap, skuff og
benkeplass.
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Tidløs og lekker kjøkkeninnredning fra Miele.

Kjøkkenet ligger i åpen løsning mot
stuen noen som gir et luftig og
familievennlig allrom.
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Soverom
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Hovedsoverom med suiteløsning, eget bad og garderobe.
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Store vindusflater fyller rommet med lys og sørger for en lys og luftig atmosfære.

Hovedsoverommet har direkte
adkomst til bad.

| 33

Lyst og luftig soverom.
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Bibliotek/arbeidsrom med
skyvedør inn til stuen. Kan fint
benyttes som et ekstra
soverom/gjesterom.
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Bad

| 39

Delikat flislagt bad med
downlihgts i himling og
varmekabler i gulv.
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Badet har direkte adkomst fra hovedsoverommet.
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Stor og moderne baderomsinnredning med dobbelvask.
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Leilighetens 2. bad.
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Lekkert bad med opplegg for vask/tørk.

Separat wc-rom med vegghengt
toalett fra Geberit.
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Takterrasse
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Praktfull takterrasse som
danner et flott uterom i
sommerhalvåret.
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Her kan du nyte både
morgenkaffen i morgensolen
og kveldskaffen på samme
terrasse.
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Takterrassen strekker seg
rundt hele leiligheten byr på
flott utsikt over nærområdet.
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Flere av leilighetens rom tar
deg direkte ut på terrassen..
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NÆROMRÅDET
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DEMOGRAFI

SKOLER, BARNEHAGER

ENEBOLIG

71

%

REKKEHUS

13

NIVÅ AVSTAND

Bondi skole

1-7 kl.

Blakstad skole

1-7 kl.

3 km

Drengsrud skole

1-7 kl.

3.1 km

Hagaløkka skole

0.9 km

1-7 kl.

2.6 km

Den alternative skolen

9?10 kl.

0.9 km

HYBEL/ANNET

Risenga ungdomsskole

8-10 kl.

1 km

17

Borgen skole

8-10 kl.

2.8 km

Asker videregående skole

-

0.8 km

Bleiker videregående skole

-

1 km

Risenga barnehage

1-5 år

0.5 km

Bondi småbarngruppe

1-3 år

1 km

Leikvoll barnehage

1-5 år

1.3 km

%

%

TRANSPORT

VARER/TJENESTER

Oslo Gardermoen

73.6 km

Oslo S

23.6 km

Asker

1.1 km

Trekanten Asker

1.6 km

Holmensenteret

5 km

Asker Postkontor

1.3 km

Coop Mega Holmen
Fredtunveien

0.3 km

5 km

Vitusapotek Asker

1.2 km

Q-apoteket Asker

1.4 km

Asker Vinmonopol

1.6 km

Holmensenteret Vinmonopol

IDRETT, FRILUFT
Askerhallen

1.3 km

5 km

Coop Extra Morellveien

1.1 km

Kiwi Fusdal

1.2 km

7-Eleven Alfheim

1 km

Mix Stasjonshandleriet

1.1 km

Asker Tennishall

1.4 km

Asker treningssenter/Cross Fit

0.4 km

Circle K Asker

1.3 km

Elixia Asker

1.2 km

Shell Asker

1.9 km

FAKTA OG

I DETTE

DEMOGRAFI

OMRÅDET

36

%

ER BARNEFAMILIER

48%
52%
61%
67%
17%
62%
71%
98%

ER GIFT

HAR I GJENNOMSNITT

HAR HØYSKOLEUTDANNING
HAR INNTEKT OVER 300.000
EIER SIN EGEN BOLIG

35

%

EIER HYTTE
AV BOLIGENE ER NYERE ENN 20 ÅR
BOR I ENEBOLIG
AV EIENDOMMENE HAR PRIS OVER KR.
2,5 MILL

AV BOLIGENE OVER 120 KVM

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand
(*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller EIE Eiendomsmegling v/Asker Eiendomsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten
er levert av Eiendomsprofil AS.

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer
oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller EIE Eiendomsmegling v/Asker Eiendomsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i kartene.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2017
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Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 31.08.2010 i medhold av plan- og
bygningslovens §§ 27-1 og 28-1.
Asker kommune, 21.09..2010.
For rådmannen
Elisabeth Kynbråten
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE
BONDI GÅRD, GNR. 51 BNR. 1 m.fl.
.................................................................................
Plan datert 25.05.2010.
Bestemmelser datert 25.05.10 med endring av pkt. 4.1 og 6.4 datert 16.06.10.
§ 1.

Planens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er:
å gi rammer for fortetting med boligblokker i gangavstand til Asker sentrum
å bevare kulturmiljø rundt Søndre Bondi gård. Ved valg av arkitektonisk uttykk,
materialbruk og farger skal det legges særskilt vekt på en helhetsvurdering av hensyn
til det bevaringsverdige bygningsmiljøet på Søndre Bondi gård.
å bevare en sammenhengende vegetasjonssone langs Bondivann der en naturlig og
artsrik vegetasjonsone - av hensyn til biologisk mangfold og landskap – skal ivaretas.
å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei på vestsiden av Røykenveien.

§ 2.

Reguleringsformål
Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på
plankartet.
Området reguleres til:
Byggeområder
Offentlig
trafikkområde
Spesialområder
Fellesområder
-
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boliger – blokkbebyggelse
kjørevei
annen veigrunn
gang- og sykkelvei
bevaring av bygningsmiljø
naturvern
felles gang-/sykkelvei
felles parkering
felles lekeplass
felles grøntareal
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I tillegg til bestemmelsene for de enkelte områdene kommer fellesbestemmelser som
gjelder hele planområdet.

§ 3

Fellesbestemmelser

§ 3.1

Før igangsettingstillatelse gis for bolig, skal det dokumenteres at skolekapasiteten er
tilfredsstillende.

§ 3.2

Før igangsettingstillatelse gis for blokkbebyggelse, skal det foreligge godkjente
tekniske planer for opparbeidelse av gang-/sykkelvei fra boligområdet og frem til
undergangangen i krysset Røykenveien/Iduns vei, samt undergang under
Røykenveien.

§ 3.3

Før det gis brukstillatelse for boligbebyggelsen, skal gang-/sykkelvei fra
boligområdet og frem til undergangen i krysset Røykenveien/Iduns vei, samt
undergang i krysset Røykenveien/Iduns vei, være ferdigstilt.

§ .3.4

Eiendommen gnr/bnr 51/29 kan ha midlertidig adkomst via gang-/sykkelvei gjennom
området regulert til boliger - blokkbebyggelse. Denne adkomsten skal opphøre
dersom dagens bruk av gbnr. 51/29 blir endret med hjemmel i plan- og bygningslov.

§ 3.5

Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge utomhusplan, godkjent av plan- og
bygningsavd. og utarbeidet i henhold til ”Retningslinjer for utarbeidelse av
utomhusplaner”. Utomhusplanen skal omfatte område regulert til bolig, felles gang/sykkelvei, felles parkering, felles lekeareal og felles grøntareal. Anlegget skal være
ferdig opparbeidet før brukstillatelse for boligene gis.

§ 3.6

Støynivået skal ikke overstige Lden 55 dBA på fellesområde – felles lekeplass eller
på uteplass/balkonger til boenhetene. Innendørs støynivå i oppholds- og soverom
skal ikke overstige L pa, eq, 24 h 30 dB. I soverom skal støynivået ikke overstige L
pA, max 45 dB i tidsrommet 23-07, hvor støykilden er utendørs lydkilder.
Tiltakshaver skal ovenfor kommunen dokumentere at støygrensene overholdes
gjennom en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og beskrivelser av nødvendige
tiltak inngår.
Støyskjermingstiltak vist på plankartet skal utformes som støyvoll eller støyskjerm,
evt. som kombinasjon mellom støyvoll og støyskjerm med en maksimal høyde på 3
m i forhold til eksisterende terreng. Sammen med søknad om oppføring av
støyskjerm, skal det fremlegges en estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene
vedrørende materialbruk og fargevalg. Støyskjermingstiltakene skal være ferdigstilt
før det gis brukstillatelse til boligene.

§ 3.7

Belysning av trafikkområder som er åpne for allmenn ferdsel, skal inngå i
utomhusplan og ferdigstilles før brukstillatelse gis. Både belysning, armaturer og
stolper skal være i henhold til kommunens veinormaler.
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§ 3.8

Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en
høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum. Frisiktsonene skal opparbeides
samtidig med veianlegget.

§ 3.9

Overvann, takvann og vann fra tette flater skal behandles ved lokal
overvannshåndtering.

§ 4.

Område for boliger - blokkbebyggelse

§ 4.1

Området kan bebygges med inntil 4170 m2 bebygd areal. I beregningen av BYA
inngår ikke nettstasjon.
Parkeringskjeller og boder, som er helt under terreng, kan etableres i formålsgrense
mot øst mellom byggeområde/offentlig trafikkområde. Boder for avfallshåndtering
og nettstasjon kan plasseres utenfor regulerte byggegrenser.
Innenfor byggeområdet kan det oppføres 6 boligbygg. Bebyggelsen skal ha flate tak.
Avstand mellom nye boligbygg skal ikke være mindre enn 8,0 m. Der uteplassen
(balkong, terrasse m.m) vender direkte mot hverandre, skal avstanden mellom disse
ikke være mindre enn 12 meter.
Maks gesimshøyder skal være som vist på plankartet. Over maks gesimshøyde kan
det i tillegg oppføres en boligetasje med gesimshøyde på inntil 3,2 meter og med et
maks. bruksareal tilsvarende 60 % av underliggende etasjes bruksareal. Øverste
etasje på de 4 nordligste boligbyggene skal være inntrukket i forhold til
underliggende etasje med minimum 2 m mot nord, øst og mot sør, og minimum 6 m
mot vest. Øverste etasje på de 2 sørligste boligbyggene skal ha tilsvarende
tilbaketrekning, men med en minimum tilbaketrekning på 4 m mot vest. Rom for
tekniske installasjoner kan overstige øverste etasjes gesims med inntil 1,2 m
begrenset til 15 % av bruksarealet av underliggende etasje. Alle tekniske
installasjoner skal integreres i arkitekturen.
Mot vest kan byggegrensen overskrides med inntil 2,0 m for innpassing av
balkonger/verandaer.
Gesimshøyder regnes iht. teknisk forskrift. Rekkverket regnes ikke med i
gesimshøyden hvis det har transparent utførelse.

§ 4.2

Material- og fargebruk skal ivareta hensynet til en god landskapstilpasning og
fjernvirkning av anlegget. Det skal legges vekt på å dempe den visuelle
eksponeringen av bebyggelsen. God terrengtilpasning skal tilstrebes.
Nettstasjon skal integreres i garasjekjeller, ev. tilpasses nabobebyggelsen i
materialbruk og farge.

§ 4.3

Blokkene (leilighetene og fellesareal) og garasjeanlegg skal ha universell utforming.

§ 4.4

Det skal tilrettelegges for vannbåren varme som gir mulighet for tilknytning til
fjernvarmeanlegg.

§ 4.5

Uteoppholdsarealer rundt boligen skal være ferdig opparbeidet før det gis
brukstillatelse.
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§ 4.6

Antall garasje- og biloppstillingsplasser og dimensjonering av parkeringsareal skal
være i henhold til gjeldende vei- og gatenormal for Asker kommune.

§ 4.7

Innenfor byggeområde for bolig, felles lekeareal, felles grøntareal og felles gang/sykkelvei skal det avsettes minimum 75 m2 egnet uteareal pr. bolig på
bakkenivå/over p-kjeller for lek, aktivitet og uteopphold. Innenfor dette arealet skal
det avsettes minimum 3 nærlekeplasser og 1 ballplass.

§5

Offentlige trafikkområder

§ 5.1

Beplanting skal være etablert før veianlegget kan godkjennes ferdigstilt.

§5.2

Innenfor område annen veigrunn skal det anlegges støyskjerm. Innenfor øvrige deler
av feltet er ikke inngrep i terreng og vegetasjon utover vanlig skjøtsel, herunder
lagring, tilrigging og massedeponering tillatt. Det er tillatt å supplere med ny
vegetasjon.

§ 6

Spesialområde bevaring av bygningsmiljø

§ 6.1

Området skal nyttes til hotell, bolig, kontor, lager, kurs- og konferansevirksomhet
med tilknyttede virksomheter (bl.a. prøvebakeri), bevertning og allmennyttig formål.

§ 6.2

De verneverdige bygninger og anlegg er særskilt avmerket på plankartet.
Bebyggelsen reguleres med eksisterende etasjetall og gesimshøyder.
Særskilt avmerkede bygninger og anlegg, kan tillates om- eller tilbygd under
forutsetning av at eksteriøret i det alt vesentlige holdes uendret, eller føres tilbake til
opprinnelig utseende.
Dersom deler av bebyggelsen blir ødelagt ved brann eller av andre årsaker, skal ny
bebyggelse utformes i nøye harmoni med eksisterende miljø, i henhold til samme
betingelser som for om- eller tilbygging.
Før bygningsrådet gir tillatelse til eksteriørendringer eller ny bebyggelse, skal det
innhentes uttalelse fra kulturminnevernmyndighetene.

§ 6.3

Før iverksettingen av tiltak iht. reguleringsplan for Søndre Bondi gård, skal det
foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatiske fredede kulturminnene (id
112328) innenfor planområdet. Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i
god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeolgiske
utgravingen kan fastsettes.

§ 6.4

Trær avmerket på plankaret skal bevares.

§ 6.5

Antall garasje- og biloppstillingsplasser og dimensjonering av parkeringsareal skal
være i henhold til gjeldende vei- og gatenormal for Asker kommune.

§ 6.6

Før det gis brukstillatelse til hotell, bolig, kontor, lager, kurs- og lagerkonferansevirksomhet med tilknyttede virksomhet, bevertning eller allmennyttig formål, skal
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parkeringsplan sendes inn og godkjennes av plan- og bygningsavd. Fylkesrådmannen
skal gis mulighet til å gi uttalelse til parkeringsplanen.
Parkering for spesialområdet – bevaring av bygningsmiljø kan dekkes innenfor
byggeområde for boliger.
§ 7

Spesialområde naturvern

§ 7.1

I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg, som
kommer i konflikt med områdets funksjon som naturområde.
Dersom terreng og/eller trær som er forutsatt bevart skades eller fjernes ulovlig, kan
bygningsrådet gi pålegg om istandsetting av terreng og/eller gjenplanting av
vegetasjon.

§ 7.2

Før skjøtsel av området igangsettes, skal det foreligge skjøtselsplan, godkjent av
plan- og bygningsmyndighetene. Skjøtselsplanen skal blant annet inneholde forslag
til trasè for tursti. All skjøtsel i spesialområde – naturvern må foretas i henhold til
godkjent skjøtselsplan.
Det kan tilrettelegges for ferdsel i området. Tilretteleggelse for ferdsel skal skje slik
at terreng og vegetasjon i minst mulig grad skades.

§8

Fellesområder

§ 8.1

Felles gang- sykkelvei
Felles gang-/sykkelvei skal betjene boligblokkene med gang-/sykkeltrafikk.
Bilkjøring tillates ikke, med unntak av renovasjons- og utrykningskjøretøy.

§ 8.2

Felles parkeringsplass
Parkeringsplassen skal være felles for boligene innenfor byggeområde for bolig.

§ 8.3

Felles lekeareal
Feltet skal benyttes til felles lekeplass for boligene i byggeområde for boliger og evt.
boliger innenfor spesialområde bevaring av bygningsmiljø.
Områdets utforming skal fastsettes ved utarbeidelse av utomhusplan, som skal være
godkjent av bygningsrådet før opparbeidelsen kan skje. God landskapsmessig
overgang mot spesialområde bevaring av bygningsmiljø skal vektlegges.
Eksisterende tre, merket på plankartet, skal bevares. Felles lekeareal skal skjermes
mot adkomstvei til/fra parkeringshus, i form av etablering av hekk, gjerde, eller
lignende.
Felles lekeplass skal være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan før
brukstillatelse gis.

§ 8.4

Felles grøntareal
Området skal benyttes til felles grøntareal for boliger i byggeområde for brukerne av
Søndre Bondi gård.
Området skal i hovedsak opprettholdes som naturområde der eksisterende terreng og
vegetasjon bevares. Det er anledning til å etablere tråkkstier, hvilebenker og andre
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tiltak for rekreasjon og opphold i området. Det skal etableres støyskjerm i området.
Plassering og utforming av slike tiltak fastsettes i utomhusplanen.
Det skal etableres vegetasjon mellom privat parkeringsplass og boligene før det gis
brukstillatelse.

Lars Bjerke
rådmann
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Er du usikker på om du har riktig
boliglånsrente? Vi kan gi deg råd
som bidrar til smarte, lønnsomme
og bevisste valg.
Inkludert i medlemskapet i
Norsk Familieøkonomi får du:
• 1 time gratis økonomisk rådgivning (verdi 1 500,-)
• Inntil 1 time innledende juridisk bistand
• Gratis ID-forsikring til hele familien (verdi ca. 300,-)
• Oppslagsverk med alle dine arbeidsrettigheter
• Medlemsmagasin på nett og papir
• Gratis samboer- og husleiekontrakt

Andre anbefalte fordeler til deg:
Strøm
Flytt strømavtalen din til vår samarbeidspartner
NorgesEnergi, og få 400 kroner i rabatt på første
strømregning

Innboforsikring
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Les mer og meld deg inn på norskfamilie.no/eie
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V

Ordinær pris på medlemskapet er 768,- per år.
Tilbudet gjelder kun nye medlemmer.

IDISK RÅD

Vi i Norsk Familieøkonomi tilbyr medlemmene våre gratis økonomisk og juridisk
rådgivning. Våre rådgivere jobber for at du som medlem skal kunne ta smarte,
lønnsomme og bevisste valg. I tillegg forhandler vi priser på vegne av alle våre
medlemmer, noe som gir deg betingelser og fordeler det ikke er så lett å oppnå
selv.
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Foto: Elisabeth Tønnesen

F

Bestill innboforsikring til fast lav pris hos Codan
Forsikring. Med superdekning får du blant annet en
flytteforsikring der eiendelene dine er dekket for
inntil 1 million kroner under flytting.

FORBRUKERINFORMASJON
OM BUDGIVING
Sist oppdatert med virking fra 1. januar 2014, 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.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon
og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur,
eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også
elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i
disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som
for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol.
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. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte
skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. 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.
8. 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.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet),
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver
frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid
avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen
er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en
eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND | WWW.NEF.NO | FIRMAPOST@NEF.NO

LØSØRE OG TILBEHØR
Gjeldende fra februar 2012
Listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg, er utarbeidet av
Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor. Listen er
en videreføring av Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre og tilbehør. Listen har virkning
for avtaler inngått 1. februar 2012 eller senere, og gjelder kun i tilfeller hvor annet ikke fremgår av
markedsføringen eller av avtale mellom partene.
I henhold til avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme
gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf
avhendingsloven § 3-5. Partene kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg.
Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg, må selger
derfor sørge for at dette blir formidlet til kjøper før bindende avtale inngås, for eksempel ved at
opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven. Tilsvarende må kjøper ta forbehold i budet sitt hvis
budgiver ønsker en annen løsning enn den som fremgår av markedsføringen.

LISTEN OVER LØSØRE OG TILBEHØR SOM SKAL FØLGE MED EIENDOMMEN VED SALG NÅR ANNET IKKE
FREMGÅR AV MARKEDSFØRING ELLER ER AVTALT:
1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke

11. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg,
herunder slange

2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte

12. LYSKILDER: kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte ”spotlights”, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og
hagebelysning. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder
lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke
med

3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og
panelovner, uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom
ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger
dette heller ikke med.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG, TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke
følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med.
5. BADEROMSINNREDNING: badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og
håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap.
6. SPEILFLISER, uansett festemåte
7. GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte
hyller og knagger
8. KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy
9. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og
liftgardiner
10. AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg

13. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper)
14. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus
til disse
15. POSTKASSE
16. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten
eller i fastmonterte kasser og lignende
17. FLAGGSTANG og fastmonterte tørkestativ, samt andre
faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og
lignende.
18. OLJE-/PARAFINFAT: eventuell beholdning av parafin/
fyringsolje avregnes direkte mellom partene per
overtakelsesdato
19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis
20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der
dette er påbudt
21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og
RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshavers
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

EIENDOMSADVOKATENES SERVICEKONTOR, GRENSEN 12 B, 0159 OSLO TLF: 22 40 36 40 FAKS: 22 40 36 41
EIENDOM NORGE, GREV WEDELS PLASS 5, 0151 OSLO TLF: 22 42 15 75 FAKS: 22 42 15 74
NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND, PARKVEIEN 55, 0256 OSLO TLF: 22 54 20 80 FAKS: 22 55 31 06

VERDIOVERVÅKNING
MÅNEDLIG PRISOPPDATERING PÅ DIN BOLIG

Følg med på
veksten til det
som har stor
verdi for deg

HVA ER VERDIOVERVÅKNING?
Verdiovervåkning er en gratistjeneste som vi i Eie Eiendomsmegling gir til våre kunder.
Etter du har hatt en verdivurdering eller har kjøpt bolig fra oss vil du motta e-post en
gang i måneden, med oversikt over estimert endring i verdien på akkurat din bolig.
Vi følger med på prisutviklingen til din bolig, så du kan selge på det perfekte tidspunkt!
HVEM KAN BESTILLE DETTE?
Både eksisterende og ikke eksisterende kunder kan bestille dette fra oss. Ønsker du en
verdivurdering på din bolig får du automatisk denne tjenesten uten tilleggskostnader.
HVA KAN JEG BRUKE DET TIL?
Boligmarkedet er i konstant endring og det er smart å ha oversikt over den estimerte
markedsprisen på din bolig. Dette gir deg bedre kontroll.

HVORDAN FÅR JEG VERDIOVERVÅKNING?
Det er mange faktorer som påvirker boligverdien. Beliggenhet, solforhold, støy,
tilgjengelighet, og ikke minst boligen sin innvendige standard er noe av det som legges
til grunn for å gi en verdivurdering eller e-takst.
Verdivurdering legges derfor som utgangspunkt for den månedlige verdiovervåkningen.
Dette gir et mer konkret bilde av din boligverdi, enn den generelle prisutviklingen
i området.
Går du med tanker om å selge eller bare ønsker å vite din boligverdi i tiden fremover,
bestill verdivurdering med verdiovervåkning på eie.no/verdiovervakning.
HVOR FÅR VI TALLENE TIL VERDIOVERVÅKNINGEN FRA?
Tallene fra verdiovervåkningen er hentet fra den månedlige boligprisstatistikken til
Eiendom Norge. Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi
og Finn.no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som
annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes
i Norge i løpet av et år, og en statistikk eiendomsbransjen legger til grunn for å gi best
mulig estimat og oversikt på boligprisene i hele Norge.
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GI BUD MED BANKID

IDENTIFISER MED BANKID

REGISTRERING AV BUD

ELEKTRONISK SIGNERING

BUDRUNDEN

På eiendommens
annonse vises det
en “Gi bud”-knapp
for elektronisk
budgivning.

Innlogging fungerer på
samme måte som i din
nettbank. Du kan også
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID
på mobil.

Nettsiden hjelper deg
med korrekt utfylling
av budmeldingen.

BankID lar deg signere
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres
til eiendomsmegleren.

Etter signering vil du
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med
BankID eller ved å svare
på SMS-kvitteringen.

BUDREGLEMENT
Benytt “Gi bud”-knappen på eiendommens annonse
for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen
åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert
i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den
respektive eiendommen.
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke
BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din
BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud
fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du
ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema
til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du
en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt.
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres
også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til

!

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

BINDENDE BUDSKJEMA FOR Søndre Bondi
For leilighetsnummer:

Megler: Petter Mamen-Lund
E: pml@eie.no
Mob: 91 61 47 22
Eie Asker

Fast kjøpesum iht. prisliste: 13 590 000,-

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave

I tillegg kjøpes 1 stk. garasjeplass kr.
Kjøpesummen gjelder ferdigstilt bolig (og evt. garasjeplass) i henhold til prislisten komplett salgsprospekt med vedlegg
og bl.a inneholder nøkkelinformasjon, leveransebeskrivelse, tegninger, standard kjøpekontrakt samt dette
kjøpetilbudet med informasjon og vilkår.
 10 % betales i depositum ved kontraktsunderskrift så lenge lovpålagt §12 garanti stilles av selger.
 Resterende av kjøpesummen + omkostninger betales senest innen 3 dager før overtagelse.
Kjøpesummen vil bli finansiert på følgende måte:
Depositum v. 12 måneders garanti
Kr.
Egenkapital:
Kr.
Lån i:
Ref. & Mob.nr:
Kr.
VIKTIG INFORMASJON: Undertegnede er kjent med at avtalen er bindende når den er undertegnet. Selger/megler står
fritt til å akseptere og evt. forkaste enhver kjøpsbekreftelse, avtalen er derfor ikke bindende for selger før skriftlig
bekreftelse foreligger salgsansvarlig. Avtalen reguleres av kjøpekontrakt som det forutsettes at kjøper har gjennomgått
og akseptert ved signering av kjøpsbekreftelsen. Kjøpekontrakten er basert på Bustadoppføringslova og inngås etter at
bindende kjøpsbekreftelse er signert. Kjøper plikter å signere kjøpekontrakt og fremlegge gyldig
finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen senest 14 dager etter signert kjøpsbekreftelse. Hvis dette ikke er gjort
innen fristens utløp står selger fritt til å heve avtalen. Undertegnede er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan
transporteres uten samtykke fra selger. Selger tar forbehold om at det ikke foreligger reservasjoner eller at boligen er
solgt.

DER KJØPETILBUDET ER GITT AV TO ELLER FLERE SAMMEN: Vi gir dette hver enkelt av oss gjensidig fullmakt til å
representere og binde hverandre ved endringer samt fullmakt til å motta meddelelser fra megler i kjøpsårosessen, slik
at meddelelser til og fra en av oss, og også er bindende for de(n) andre budgiver(e). Det gjøres oppmerksom på at
viktig informasjon og kommunikasjon i prosjektet, i all hovedsak vil foregå pr. e-post, det er derfor viktig å oppgi
korrekt e-postadresse.
Navn:
Navn:
Personnr:
Personnr:
Adresse:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Postnr:
Poststed:
Mob:
Tlf:
Mob:
Tlf:
E-post:
E-post:
Dato:
Sted:
Dato:
Sted:
Signatur:

Signatur:

Kjøpetilbud akseptert iht. fullmakt på vegne av selger:
LEVERES/SENDES Eie Asker PÅ E-POST: pml@eie.no ELLER VIA BANK ID PÅ WWW.EIE.NO
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KORT OM
OSS

Om prosjektet
Her kan du skrive om prosjektet...

Om meglerne
Petter, er tredje generasjons Askerbøring, og har kjøpt og solgt
siden han var liten gutt. Gode kommunikasjonsferdigheter,
interesse for og drevet av handel og salg gjør han til den
selskrevne partner for å gjennomføre salget for kundene sine.
Med en solid eiendomsmeglerutdannelse og lang erfaring har
han opparbeidet seg god oversikt over og forståelse for
markedsmekanismene. Han synes det er spennende og nyttig å
få hjelpe mennesker til å løse sine bo-behov. Han trigges av å
glede og hjelpe andre.
Petter har erfaring både som eiendomsmegler og som salgssjef
hos Norges største boligutvikler, samt som regionsleder og
salgssjef i et av Norges største eiendomsmeglerforetak.

Eie Asker
Kontoret i Asker er kjent for sin faglige kompetanse, erfaring og
lokalkunnskap i Asker med omegn. Kontoret har vært i Eiekjeden siden 2006 og huser både toppmeglere og noen av
landets mest erfarne meglere. Flere av meglerne har drevet med
eiendomsmegling siden 1999, og med seg på laget har de noen
av landets beste unge talenter. Daglig leder, Petter Mamen-Lund
har også erfaring fra administrasjon og ledelse samt kunnskap
om ny boligsalg som salgssjef gjennom mange år.
De gleder seg over at de stadig får muligheten til å selge
fantastiske og unike boliger i Asker. Med over 50 års erfaring
innenfor eiendomsmegling sammenlagt, har Eie Asker

grunnlaget for å kunne gjøre vurderinger som kommer kunden til
gode. Her er du virkelig i trygge hender.
Kontoret samarbeider med stylingbyråer og alle kundene får
tilbud om bistand til å gjøre det lille "ekstra" i forkant av salg.
Meglere kjennetegnes ved at de er "på", samfunnsengasjerte,
innehar stor lokalkunnskap og er serviceinnstilte. Asker er et
stort vekstområde og de jobber aktivt med prosjektsalg så vel
som salg av brukte boliger og tomter.

T: 66 90 15 00 | E: asker@eie.no
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OM EIE
EIENDOMSMEGLING
Eie eiendomsmegling ble etablert i 1999 og er
Norges største privateide eiendomsmeglerkjede.
Målet er, og har alltid vært, å tilby ”skikkelig
eiendomsmegling”.
I følge analyser gjort av Opinion AS*, så mener
markedet at det som definerer Eie mest er ordene
flink og kompetanse. Vi tror grunnen til dette er at
i Eie så er ikke rådene lenger basert på synsing,
men et resultat av våre grundige analyser av hele
salgs- prosessen. I tillegg har alle våre meglere høy
kompetanse innen eiendomsmegling, enten ved
lang erfaring som meglere, eller tre års utdannelse
på høyskole.
I praksis betyr det at din Eie-megler kan hjelpe deg
med følgende:
Vi vet hvilke bilder som skaper mest
oppmerksomhet og gir annonsen din flest klikk.
Resultatene av våre analyser viser at kun ett bilde i
annonsen gir best resultat – både på trykk og på
nett.
Finn.no har mest trafikk på mandag og tirsdag, det
er på disse dagene optimalt å legge ut din bolig på
nett. Vi vet også nøyaktig hvordan folk leser

prospektet og hva de fokuserer på, basert på
analyser fra våre digitale prospekter.
Folk bruker i snitt fem minutter på salgsoppgaven,
og derfor fokuserer vi på nøkkelinformasjon tidlig
i salgsoppgaven.
Vi vet også hvilken dag og hvilket tidspunkt du bør
holde visning. Det overrasker deg kanskje, men for
halvparten av folk flest så betyr det lite hvilken
dag visningen avholdes.
I tillegg til den brede kunnskapen om
boligmarkedet så vet vi også at alle boligsalg må
behandles som ett unikt salg. Derfor vet vi også
hva unntakene fra regelen er, og kan hensynta
dette.
Derimot har ikke kunnskap noen stor betydning
om vi ikke stiller opp 100% for deg. Våre kunder
skal føle seg i varetatt og trygge gjennom hele
prosessen. Det er det som gjør at vi tar telefonen
klokken ni om kvelden når noen brått kjenner på
nervene som kommer når man selger sin største
eiendel. Er vi så heldige at du velger oss som din
eiendomsmegler, kan du være trygg på at vi alltid
går den ”ekstra mila”.
Det er det vi kaller skikkelig eiendomsmegling.

*Opinion AS gjorde på vegne av Eie Eiendomsmegling høsten 2015, en uavhengig markedsundersøkelse om Eies merkevare og øvrige
eiendomsmeglerselskaper blant eksisterende kunder og markedet generelt.
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