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EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 24 7500 STJØRDAL. Postadresse: . Tlf: +47 74 84 04 00

E-mail: stjordal@em1.no Internett: www.eiendomsmegler1.no Foretaksnr: 936 159 419 mva

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP for Sameiet Konkylien Leil. nr. _____________ 

Kjøpesum iht. prisliste kr ____________________ + omkostninger iht. prisliste 

� Ønsker å kjøpe p-plass til kr _________________ 

Hvor oppdaget jeg først prosjektet?   � i avisen  � i posten   � på Finn.no  � på Facebook  � av kjente 
________________________________________________________________________________________ 
Eventuelle forbehold:  

_________________________________________________________________________________________
__FINANSIERINGSPLAN: 
Lån i    v/                                Tlf.                 E-post:       kr        
_________________________________________________________________________________________
__ 
Lån i                v/                                 Tlf.    E-post:                   kr        
_________________________________________________________________________________________
__ 
Egenkapital i                v/                                 Tlf.    E-post                     kr 
_________________________________________________________________________________________
__ 
For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt 
samtykke; 
Jeg ønsker å bli kontaktet å telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig   
☐Ja  ☐Nei
Jeg ønsker å bli kontaktet av SpareBank 1, og samtykker til at mine personopplysninger deles med Sparebank1
☐ Ja    ☐Nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort seg 
kjent med komplett salgsinformasjon, og Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som 
fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for 
hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende 
bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende 
avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918. 

Kjøper plikter å fremlegge en for selger, tilfredsstillende finansieringsbevis senest 14 dager etter signert 
kjøpekontrakt. 

For megler: Dato/kl_______________Finansiering  kr _________________bekreftet av _________________ 

BUDGIVER 1 BUDGIVER 2 
Navn: Navn: 

Personnr: Personnr.: 

Tlf.: Tlf.: 

E-post: E-post:

Poststadr: Poststadr.: 

Postnr.: Poststed: Postnr.: Poststed: 

Sted, dato: 
Underskrift 

Sted, dato: 
Underskrift 

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)




