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BINDENDE KJØPETILBUD TIL FAST PRIS 
Brannstasjonen Borettslag 

Sendes/leveres til Eiendomsmegler A, post@em-a.no, Sørhauggata 114, Haugesund

Undertegnede tilbyr med dette å inngå bindende avtale om kjøp av angitt andel i Brannstasjonen Borettslag, Kirkegata 179, 
gnr. 40, bnr. 627 i Haugesund kommune. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon og 
salgsprosess, og bindende kjøpetilbud er avgitt iht. de avtalebetingelser som der fremkommer. Omkostninger, samt evt. 
garasjeplass kommer i tillegg. Bindende  avtale om kjøp av bolig er først inngått når inngitt kjøpetilbud er akseptert av selger. 

Undertegnede bekrefter kjøpetilbud på følgende andelsleilighet:

Leil. nr: …………………........... Kjøpesum iht. prisliste kr: …………………………………………… + omkostninger (kr: 5.860,-).

Herav andel fellesgjeld kr: ……………………………………………… 

Jeg ønsker i tillegg å kjøpe garasjeplass kr 200.000,-:   JA / NEI   Avklares av megler før selgers aksept av budet. 

Dersom deler av innskudd/garasje skal finansieres med lån, må finansieringen alltid kunne bekreftes av bank. Borettslaget 
finansierer fellesgjelden på gunstige vilkår, men banken legger hele kjøpesummen (innskudd/garasje + andel fellesgjeld) til 
grunn ved sin vurdering av lånetakere. Lånet har en løpetid på 40 år, hvorav de 10 første er avdragsfrie.

Viktig informasjon om tilbud på kjøp av andelsleilighet i Brannstasjonen Borettslag
Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsopplysninger for kjøpesummen skal forelegges sammen 
med herværende bindende kjøpetilbud. Kjøpetilbudet kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne 
av selger. Bindende avtaler er regulert iht Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Sted / dato:

1. Navn

F.pnr (11 siffer):

Tlf. dagtid:

E-post:

Adresse:

Signatur:

2. Navn

F.pnr.(11 siffer):

Tlf. dagtid: 

E-post:

Postnr./sted

Signatur:

 Lån til innskudd: bank/kontaktperson: ……………………………………………………………………… 

 tlf. direkte: …………………………………… e-post: ……………………….......………………………...………… 

 Egenkapital: bank/kontaktperson: …………………………………………………………………………....... 

 tlf:. direkte: ............................................ e-post: ….....…………………………………………………………… 

SUM TOTALT

Jeg ønsker en verdivurdering av Eiendomsmegler A: JA....... NEI ......

Eventuelle forbehold: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kr………………………………………… 

Kr………………………………………… 

Kr

Herav innskudd kr: ............................................................


