
 

KJØPETILBUD– PROSJEKT KVÆRNERHØYDEN 
Leveres til Peder Selmer, peder.christian.selmer@dnbeiendom.no, Tlf 916 16 262 

 
Oppdragsnummer:912195031  Oppdragsgiver/selger: Fredensborg Bolig AS / Nygård Boligutvikling Holding AS 

Prosjekt: Kværnerhøyden 

Bolig/ leilighetsnummer: 

Ansvarlig megler: Peder Selmer / Ivar Egge  Mobil: 916 16 262 / 911 84 011 

Undertegnede 1: Fødselsdato: 

Undertegnede 2: Fødselsdato: 

Adresse: Postnr./sted: 

E-post 1: E-post 2: 

Tlf 1: Tlf 2: Tlf Hjem: 

 
Jeg/vi gir med dette bindende kjøpetilbud på eiendommen: 

 
Innskudd kr.  - kroner  00/100 med tillegg av fellesgjeld og 
omkostninger, jfr. prisliste. Kjøpetilbudet inngis ihht. salgsvilkår i Informasjon til kjøper med vedlegg, herunder 
prisliste, tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt samt kjøpetilbudets side 2. Kjøpetilbudet er også bindende 
for ett av følgende alternativer (gitt at alt.1 ikke blir reelt): 

□ JA - Jeg/vi ønsker å kjøpe parkeringsplass i garasjeanlegg til kroner 400.000 - 00/100 
 

 

Betalingsplan: 

 
Referanseperson og tlf. nr.: 

Långiver:  Kr 

Långiver:  Kr 

Egenkapital:  Kr 

 
 

Eventuelle forbehold/forutsetninger: 

Kjøpetilbudet gjelder til og med den ………/ ………. Kl……. 
 
Hvis ikke annet er angitt gjelder budet i 10 dager etter at kjøpstilbudet er mottatt av megler 

 

Kjøpesum pluss omkostninger faller til betaling senest dagen før overtagelse. 

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud, og er klar over at handelen 
er juridisk bindende for begge parter, dersom kjøpetilbudet aksepteres innen akseptfristen. Kjøpetilbudet kan ikke 
trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med det. Kjøpetilbud som megler mottar etter normal 
arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. 

 
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. 
Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om kjøpetilbud, 
endringer i kjøpetilbudbud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept. 

 
Personvern/GDPR 
DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen 
med deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle opplysningene til i henhold til personvernforordningen. 
Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no Der 
finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med mer, og kontaktinformasjon til 
personvernombudet. 

mailto:peder.christian.selmer@dnbeiendom.no
http://www.dnbeiendom.no/


 

 

Kjøpetilbudet skal inneholde en finansieringsplan. Kontaktperson i kredittinstitusjon med telefonnummer må oppgis i 
kjøpstilbudet. Finansiering vil bli sjekket med finansieringsinstitusjon før aksept fra selger kan gis. 

 
Boligene selges til fast pris (jf. prisliste) og etter prinsippet om "førstemann til mølla". 

 
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. 

 
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan 
forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt 
informasjon om avslag eller aksept. 

 
 

     

Sted/dato  Budgiverens underskrift  Budgiverens underskrift 
 

Kopi av legitimasjon Kopi av legitimasjon 
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