
 

Meglers besøksadresse: Org.nr.: Meglers postadresse: 
Jonsvollsgate 2, 5011 Bergen 940 434 254   Pb. 7999, 5020 Bergen 

BINDENDE KJØPETILBUD VED KJØP AV BOLIG I ALVERPARKEN BYGGETRINN _____ 
 

Kjøper 1:  Fnr.:(11 siffer)  
Kjøper 2:  Fnr.: (11 siffer)  
Adresse:  Postnr./sted:  
Epost kjøper 1:  Tlf.nr. kjøper 1:  
Epost kjøper 2:  Tlf.nr. kjøper 2:  
 
Undertegnede bekrefter å kjøpe bolignr.: _________  i Alverparken byggetrinn _____ som skal oppføres på  

gnr.: 137 bnr.: 66 i Lindås kommune  
 
til fast pris kr._____________________________    skriver kroner:_________________________________00/100  

med tillegg av omkostninger jfr. prosjektets salgsprospekt/prisliste. 
 
Forbehold: ____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Långiver Kontaktpers./tlf.nr/epost Beløp Underskrift og stempel * 

   

Kr 

 

 

 

Egenkapital 

  

Kr. 

 

 

*Långiver er kjent med og aksepterer, at de ikke kan få pantesikkerhet i seksjonen før skjøte til kjøper er tinglyst.   
Finansieringsbekreftelsen kan ikke tilbakekalles uten samtykke fra entreprenør. 
 

 Budgiver/Kjøper er kjent med at kjøpetilbudet er bindende for kjøper når dette er innlevert til meglerforetaket. 

 Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har akseptert samme kjøpetilbud. 

 Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud. 

 Avtalen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpetilbudet er akseptert. Kjøpekontrakten er basert på 
Bustadoppføringslova. Kjøper er pliktig til å undertegne kjøpekontrakten når denne fremlegges.  

 Dersom kjøper ikke er forbruker vil det bli inngått kjøpekontrakt etter bestemmelsene i avhendingsloven. 

 Kjøper plikter å fremlegge gyldig finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen samtidig med innlevering av 
kjøpetilbudet.  

 Dersom det er flere kjøpere gir vi hverandre gjensidig representasjonsfullmakt slik at megler kan forholde seg til 
hvem som helst av oss vedrørende dette kjøpetilbudet og fremtidig kontakt/korrespondanse. 

 

Kjøper har fått seg forelagt, gjort seg kjent med og aksepterer prospekt med tegninger og beskrivelser, 
kjøpekontrakten, forslag til vedtekter og prisliste samt dette kjøpetilbudet. 
 

Sted/dato: ______________ 
 
___________________________      ____________________________ 
Signatur kjøper 1        Signatur kjøper 2 
 

Akseptert 
Sted/dato: ________________                                                 For selger:  _________________________________ 

                                                                                     Underskrift 

 
 
 
 
 

Kopi av legitimasjon – kjøper 1 

 
 
 
 

Kopi av legitimasjon – kjøper 2 

 


