
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Waldemars Tårn AS forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.  Omkostninger ihht. salgsoppgave kommer i tillegg til al le priser.

NØKKELINFO:
Adresse: Darresgate 4
Tomt: Eiendommens areal utgjør cirka 760 m²
Priser: fra kr 2.850.000,- til kr 13.900.000.,-
Omkostninger:  fra kr 31 712,- ref. salgsoppgave. 
Felleskostnader: fra kr 1.567,- til kr 6.074,- pr. mnd. i avdragsfri periode
Felleskostnadeneinkluderer: Månedlige drifts-og vedlikeholdskostnader det første driftsåret er stipulert til ca. kr 33,- - 37,- per m² BRA per måned for et normalt driftsår, hvor blant annet kommunale avgifter, renovasjon, forsikring på 
byggene, vedlikehold og drift av fellesareal, vaktmester, forretningsførsel, snømåking, renhold samt strøm på fellesarealer er inkludert. Drifts- og vedlikeholdskostnadene fordeles etter areal (BRA), med unntak av kostnadene til kabel-
TV/internett som fordeles med likt beløp for hver leilighet, ca. kr 129,- per mnd. for grunnpakke.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, da dette er basert på erfaringstall.
I tillegg kommer drifts- og vedlikeholdskostnader for garasjeanlegget stipulert til ca. kr 150,- per måned per parkeringsplass for første driftsår. Kostnadene betales av de som disponerer parkeringsplass i garasjeanlegget. Strømkostnader for 
ladning av el-bil belastes den enkelte bruker i henhold til forbruk. 
Kostnader til oppvarming og varmt tappevann måles individuelt for hver leilighet. À kontoinnbetaling til borettslaget med ca kr 8,- per m² per måned kommer som tillegg til felleskostnaden, med individuell avregning etter forbruk.
BRA: fra 27 m² til 99 m²
P-ROM: fra 26 m² til 97 m²
Antall soverom: fra 0 til 3
Eierform: Andel
Boligtype: Leilighet
Energimerke: Energiklasse C - lys grønn - gjelder som snitt for alle leilighetene i hvert bygg, avvik kan forekomme. Energiklasse bergenes for hver leil. før overtagelse
Garasje: Kjøp av bruksrett til garasjeplass i automatisk garasjeanlegg beliggende i Waldemars Hage Garasjesameie: kr. 395.000,-. Felleskostnader for garasjeplass er pr i dag kr. 350,- pr. plass pr. mnd. Garasjeplassene er i utgangspunktet 
allokert utvalgte leiligheter (se prisliste). Dersom kjøper av bolig med rett til kjøp av bruksrett til garasjeplass ikke ønsker å kjøpe garasjeplassen kan disse garasjeplassene eventuelt tilbys kjøpere av leiligheter som i utgangspunktet ikke har slik 
rett etter nærmere fastsatt retningslinjer (venteliste).   

Oslo, 15. oktober 2018


