HØYFJELLSLEILIGHETER

Høyfjellsleiligheter ‑ Golsfjellet

‑ ‑ -GURISET

Guriset

FJELLMEGLEREN
Det er noe eget ved å være megler på fjellet. Med lang erfaring med salg av eiendom kjenner vi godt til lokalmiljøet og de
mulighetene som ligger der.
Velkommen til oss!";
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HØYFJELLSLEILIGHETER
‑‑- GURISET

INNHOLD

GURISET
Velkommen til Guriset Høyfjellsleiligheter – 1000 meter over hverdagen
(moh)
Går du med en drøm om å kjøpe deg
leilighet i et fantastisk fjellområde, da
er dette prosjektet noe for deg.
Guriset Høyfjellshotell bygger nå om
til leiligheter som er tilpasset enhver
smak. Med areal fra ca. 60 – 225 kvm
vil det her være noe for de fleste.
Med sin unike beliggenhet, 1000
meter over hverdagen og med en
fantastisk panoramautsikt – kan man
nyte late dager hele året. Fra
leiligheten har man tilgang til
turterreng som vil glede deg både
sommer som vinter.

Leilighetene vil bli levert i en
gjennomgående og meget god
standard både på materialer og
håndverk. Det vil være muligheter for
individuelle til pasninger på
materialvalg og interiør.
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ADRESSE:

Guriset Hotell, 3550 GOL

OPPDRAGSNUMMER:

1531210217

PRISANTYDNING:

fra kr.2.400.000,-

OMKOSTNINGER:

fra kr. 61.400,-

TOTALPRIS INK: OMK.:

fra kr. 2.461.400,-

EIENDOMSTYPE:

Eierseksjon

6

7

UTSIKT SOM VEGGBILDER
Flott utsikt utover fjellheimen, egen "kunst" rammet inn på veggen!
Leilighetene har meget god standard både på materialer og håndverk.
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EGNE UTEPLASSER
Alle leilighetene vil få utgang til egne uteplasser, hvor leilighetene på
bakkeplan får markterrasser. Ellers finnes en flott felles uteterrasse.

11

Kjøkken blir levert fra Studio Sigdal.
Hvitevarer som oppvaskmaskin, komfyr
og platetopp samt kjøleskap med fryser
med følger.
Det vil være muligheter for individuelle
tilpasninger om man kommer tidlig inn i
prosjektet.
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Veggene i leilighetene får en fin
kombinasjon av moderne malt gips og
tradisjonelt panel, som gir et flott
uttrykk.
Tenk så deilig å kunne våkne her med
fantastiske Golsfjellet utenfor!
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Flislagte moderne bad med fine
detaljer.
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Store vinduer slipper godt med lys inn
og byr på fantastisk utsikt
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På eiendommen finnes spor av
forgangne tider. En koselig kontrast til
de moderne leilighetene.
Ørterhøgda i bakgrunnen er et av
områdets mange turmuligheter.
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Et flott aktivitetstilbud på
fjellet, like på utsiden av
døren.
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Bualie - bare et lite steinkast
unna. Alpinsenter med fine
bakker, stolheis, barneanlegg,
servering og mye mer
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En av flere varmehytter på Golsfjellet.
Golsfjellet er et familievennlig
tureldorado hele året. Vinterstid er det
over 20 mil med preparerte skiløyper
og tilgang til flere alpinbakker.
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Tisleia - her er mulighet for å
leie motorbåt slik at man kan
tas seg en fisketur
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Golsfjellet har mange
aktivitetsmuligheter, men kan
fint bare nytes i ro og stillhet
også.
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Sykkel og Golsfjellet - her er
mange mil med flotte
turmuligehter - tilpasset for
alle og enhver.

24

25

26

27

28

29

30

31

NOTATER!
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Guriset høyfjellsleiligheter

VELKOMMEN TIL GURISET

Vertskapet ønsker deg veekommen tie Guriset og en feott oppeeveese.

aepinaneegg, sykkeestier, merkede tureøyper, fiske og bading i Tiseeia, hoteeeer
med servering, nærhet tie handeessentrum både i Goe og Vaedres, kort
avstand tie oppeeveeser i heee Haeeingdae og tie våre nabofyeker og mye mer.

Guriset og Goesfjeeeet har et rikt tiebud heee året for aeee. Skieøyper,

for både eiere og forbipasserende. Her kan soe og utsikt mot Guriset og
sentrene, nytes.

Feeees vestvendt baekong i tieknytning tie feeeesareaeer vie være tiegjengeeig

Det være seg enkee retter og at baren er åpen tie gitte tider. Dette er ennå et
stykke frem i tid, men vi håper at det vie være mueig å få tie.

Måeet og drømmen vår er at vi skae kunne presentere et feeeesområde, der
det er mueighet for beboere og hyttegjester å få både mat og drikke samt
kunne seå av en prat med naboen eeeer finne nye bekjentskaper.

hva bringer.

For oss er det i dag vanskeeig å eove noe i fremtiden for den vet man ikke

Guriset Høyfjeeeseeieigheter eigger midt i et LNF-område som gjør at området
rundt vie bei eite utbygd. Her vie det fortsatt være støeer og god peass tie
naboen.

Nå går Guriset inn i en ny epoke med ombygging tie eeieigheter. Måeet og
visjonen er den samme, hit skae man komme for å oppeeve den eune og gode
atmosfæren samt at man her skae kunne føee et feeeesskap.

Lars Hesea kjøpte Guriset i 1976 og har frem tie i dag drevet og
bygget opp fjeeestua.

Guriset startet sin historie som et seter med mueighet for overnatting. I 1958
bee det gjort en større utbygging og fjeeestuen så dagens eys.
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GURISET HØYFJELLSLEILKIGHETER – GOLSFJELLET – byggetrinn 1
ROM

GULV

VEGG

HIMMLIN
G

ELEKTRO

GANG

HErdEt
trEgulv Eik

FurupanEl bEisEt i
fargEn Sjøsand

GipsEt himling
malt i fargEn
”WashEd linEn

Bod

HErdEt
trEgulv Eik

FurupanEl bEisEt i
fargEn Sjøsand

GipsEt himling
malt i fargEn
”WashEd linEn”

FurupanEl bEisEt i
fargEn Sjøsand/gipsEt
og malt i fargEn «Smoth
WithE»

GipsEt himling
malt i fargEn
”WashEd linEn

Normalt utstyrt ElEktro
mEd kontakt, brytEr og
takbElysning/spottEr, i
sort utførElsE
Normalt utstyrt ElEktro
mEd kontakt, brytEr og
takbElysning/spottEr, i
sort utførElsE
Normalt utstyrt ElEktro
mEd kontakt, brytEr og
takbElysning/spottEr, i
sort utførElsE

FurupanEl bEisEt i
fargEn Sjøsand/gipsEt
og malt i fargEn «Smoth
WithE»

GipsEt himling
malt i fargEn
”WashEd linEn

Normalt utstyrt ElEktro
mEd kontakt, brytEr og
takbElysning/spottEr, i
sort utførElsE

TilluftsvEntil

HErdEt
trEgulv Eik

VEggEr gipsEt og malt .
PanEl på vEgg vEd
sEngEgavEl

GipsEt himling
malt i fargEn
”WashEd linEn

TilluftsvEntil

Flislagt bad
mEd fargE
grå/svart

Flislagt bad mEd
mEbran. FargE
grå/svart.

GipsEt himling
malt i fargEn
”WashEd linEn

Normalt utstyrt ElEktro
mEd kontakt, brytEr og
takbElysning/spottEr, i
sort utførElsE
Normalt utstyrt ElEktro
mEd kontakt, brytEr og
takbElysning/spottEr, i
sort utførElsE

KJØKKEN
STUE
SOVEROM
BAD

HErdEt
trEgulv Eik

HErdEt
trEgulv Eik

SANITÆR

VENT

INNREDNING

KjøkkEnviftE

KvalitEtskjøkkEn m/
intEgrErtE hvitEvarEr.
KjøkkEn lEvErt fra
Studio Signdal

Varmtvanns-bErEdEr

EttgrEps
BlandEbattEri i
sort fargE

DusjnisjE mEd
glassvEgg
Bad lEvErEs mEd
vEggmontErt toalEtt.

AvtrEkk

BEnkEplatE mEd
nEdfElt vask. Skap
undEr sErvant. Plass
for vaskEmaskin
undEr bEnk Evt. fEllEs
vaskEri. EgEn
vannmålEr.

1

Intern - EM1 Fjellmegleren

GURISET HØYFJELLSLEILKIGHETER – GOLSFJELLET – byggetrinn 1
TERRASSE/
Balkong
UTEBOD
på ca. 4,7 kvm

TErrassEgulv

Ubehandlet plater eller
lignende

Ubehandlet
plater eller
lignende

Et takpunkt og en
stikkontakt.

Korridor/inngang: Det leveres med sklisikkert teppe som også er lett å rengjøre.
Oppvarming: Alle leiligheter leveres med gulvvarme i alle rom med unntak av soverom og bod. Det leveres varmestyring som kan styres fra telefon/App.
TErrassEdørEr/vindu/innErdørEr: Terrassedør og vinduer leveres i fargen grå/sort. Innerdører leveres i hvit utførelse.
ElEktrisk anlEgg: Skjult anlegg med unntak av installasjon ved lyd-, betongvegger og himlinger. Sikringsskap med automatsikringer blir plassert i bod. Brann/ røykvarsler i alle enheter i hht. forskrifter. Kjøpere må selv bestille og bekoste abonnement på fiber. Forbereder med uttak for kabel-TV og bredbånd.
Kabel-TV.
VEntilasjonssystEm: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning med lokalt aggregat pr. leilighet.
LEilighEtsskillEvEgg: Betong/leca/lydblokk.
GardErobEskap: Skap på tegninger er kun ment som illustrasjon.
ListEr: Alle lister får synlige spikerhull.
VEggEr leveres med gips eller panel. Valg kan foretas av kunde. Merk at leveringstid på panel er mye lengre enn gips og kan ha noe å si for leveringstiden for
leiligheten.
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Eiendommenes registerbetegnelse, adresse og grunnareal
Gnr 32, Bnr. 53 i Gol kommune.

Eierforhold
Eiendommen vil bli eiet av Hesla Eiendom AS.
Leilighetene blir organisert som et sameie med totalt 17 seksjoner.

Ved tilfeller der leiligheten er ferdig bygget og det foreligger ferdigattest før avtale om
salg inngås, reguleres kjøpet av Lov om avhending av fast eiendom (Avhendingslova).

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/
investor/ gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, eller når leiligheten er ferdigstilt på
salgstidspunktet. I slike tilfeller vil handelen normalt bli gjennomført etter
avhendingslovens bestemmelser, lov av 3. juli 1992 nr. 93.

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.
(Bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og
kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht.
Bustadoppføringslova § 12 og at kjøper i §3 sikres rettigheter som ikke kan innskrenkes i
kjøpekontrakten.

Selger/utbygger
Hesla Eiendom AS

Oppgjør:
Oppgjørstjenester vil bli utført av
Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS
Postboks 317
3502 Hønefoss
Org.nr.: 953 376 040

Fullmektiger/Medhjelpere:
Marte Brenna Gabrielsen, Eiendomsmeglerfullmaktig MNEF
Ingvild Løvseth, Backoffice

Ansvarlig megler:
Navn: Håkon Wøllo
Tittel: Eiendomsmegler MNEF
EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS
Tlf: 41 33 43 70
E-post: hw@em1fjellmegleren.no

Fritidsleiligheter under oppføring

INFORMASJON OM PROSJEKTET
Guriset Høyfjellsleiligheter – GOLSFJELLET
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Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng
med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den
avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.
Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til
ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller

Alle tilvalg/ endringer på bygning faktureres av utbygger og betales direkte til megler
klientkonto som foretar oppgjør til utbygger.
Mindre tilvalg og innvendige endringer med underleverandører faktureres kjøper direkte
fra utbygger eller underleverandør

Muligheter for endringer vil variere etter hvor langt byggeprosjektet er kommet.
All dialog vedr. tilvalg og endringer skjer direkte mellom kjøper og utbygger/
underleverandører. Alle tilvalg/ endringer avtales mellom kjøper, utbygger og
underleverandører i egen skriftlig avtale.

Tilvalg og endringer
Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få
gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Byggemåte
Se vedlagt leveransebeskrivelse for fullstendig byggemåte og konstruksjon.

Generelt:
Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets og bygningenes viktigste
bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom beskrivelse og
plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne byggebeskrivelse som er
retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i foto- og tegningsmaterialer kan vise forhold som
ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør og vindusform,
bygningsmessige detaljer, for eksempel. fasadedetaljer. Vist møblering synliggjør
møbleringsmuligheter.

Arealene er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens
yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig
bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er
nettoarealet innenfor omsluttende vegger.
Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt
på tegninger, og kjøper har i den forbindelse ingen krav mot selger.

Arealer pr. leilighet fremkommer også i vedlagte prisliste og tegninger.

Alle leilighetene får parkering og sportsbod ute på tunet.

Her kan du velge mellom mange leilighetstyper fra 41 til 225 m²
BRA. Alle med gode planløsninger og egne, solrike balkonger.

Bebyggelsens arealer og innhold:

Kort om prosjektet
Guriset Høyfjellshotell bygger nå om til leiligheter som er tilpasset enhver smak. Med
areal fra ca. 41 – 225 kvm vil det her være noe for de fleste.
Med sin unike beliggenhet, 1000 meter over hverdagen og med en fantastisk
panoramautsikt over Tisleifjorden – kan man nyte late dager hele året. Fra leiligheten har
man tilgang til turterreng som vil glede deg både sommer som vinter. Leilighetene vil bli
levert i en gjennomgående og meget god standard både på materialer og håndverk. Det
vil være muligheter for individuelle til pasninger på materialvalg og interiør.
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Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående
arbeider av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider,
at kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig
brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.
For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av
midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest, ettersom en del utomhusarbeider ikke kan
gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig. Ved overtagelse har da kjøper
mulighet til å be om at en forholdsmessig del av vederlaget holdes tilbake på meglers
klientkonto inntil ferdigattest er mottatt.

Ferdigattest før overtagelse
Ferdigattest skal som utgangspunkt foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted.
I motsatt fall anbefaler megler at overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar.

Ved overtagelse leveres eiendommene i ryddet stand og leilighetene skal være
byggerengjort.

Utearealene på området ferdigstilles med stedlige masser, tilsås og asfaltert.

Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 2 måneder tidligere enn forventet.

Selger vil med minimum 2 måneders forhåndsvarsel angi et tidsintervall på maksimum
30 dager, der overtagelse må påregnes å finne sted innenfor det angitte tidsintervallet.
Med minimum 4 ukers forhåndsvarsel skal periode for overtakelse innenfor et 14 dagers
tidsintervall angis. Tidspunktene angitt i dette avsnittet gjelder ikke som bindende og
dagmulktsbelagte frister for å ha eiendommen klar til overtagelse.
Endelig tidspunkt for overtakelse vil bli gitt med minimum 7 dagers skriftlig
forhåndsvarsel. Dette tidspunktet vil være en dagmulktsbelagt frist i henhold til
bustadoppføringslova.

Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha enhetene klare for overtagelse,
herunder ikke som grunnlag for å kreve dagmulkt.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon om ferdigstillelse.

Leilighetene i første byggetrinn er under ombygging/renovering og planlegges ferdigstilt
fra 3/4 kvartal 2021 og utover.

Stipulert overtagelse

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter
igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått.
Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og
kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av
utbygger/selger.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre
vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud,
tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.
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Selger forbeholder seg retten til å endre på priser på usolgte enheter.

Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og
øvrige kostnader
Se vedlagte prisliste hvor prisantydning og omkostninger er oppført.

Konsesjon/ konsesjonsfrihet
Gol kommune har forskrift som setter konsesjonsfriheten for bebygd eiendom ut av kraft.
Kjøper må før overtagelse undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, hvor det
bekreftes at eiendommen er en fritidsbolig.

Merk at området er i stadig utvikling når det gjelder utvikling til fritidsboliger/leiligheter.

Kopi av reguleringskart og bestemmelser kan også fås ved henvendelse til megler.

Forholdet til endelige offentlige planer
Prosjektet er rammegodkjent av Gol kommune.

Kommunal eiendomsskatt
Gol kommune har kommunal eiendomsskatt for fritidsboliger. Skattesatsen er 2 promille
av takst. Eiendommene takseres av kommunen og taksten skal speile markedsverdien.

Andre utgifter:
- Forsikring av innbo og løsøre
- Strøm til eget forbruk
- Kommunale avgifter

Fellesutgifter
Felleskostnader drift og vedlikehold dekker mange kostnader som en hytteeier ellers må
betale. Dette er kostnader som;
bygningsforsikring, brøyting/grusing, beising og annet utvendig
vedlikehold, strøm til felleslys, service på teknisk anlegg som ventilasjon og heis, etc. I
tillegg dekker felleskostnadene forretningsførsel og revisjon. Jfr. driftsbudsjett.

Eiendommens faste, løpende kostnader:
Som eier av en leilighet i Guriset Sameie vil man måtte regne med følgende utgifter:

Likningsverdi
Eiendommenes likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første
likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Ved første gangs verdsetting skal ligningsverdi
av fritidseiendom (ikke sekundærboliger) normalt fastsettes til maksimalt 30 % av
markedsverdi, eventuelt til 30 % av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Se
evt. www.skatteetaten.no for til en hver tid oppdatert informasjon.

Tinglyste heftelser/ forpliktelser og rettigheter
Leiligheten selges fri for heftelser

Det gjøres oppmerksom på at det er ulovlig å ta leiligheten i bruk før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller
innbetale oppgjør før ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse foreligger. Å bebo/ ta i bruk
leiligheten uten midlertidig brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle
bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.
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Meglers vederlag
Betales av selger og er avtalt til en fastpris og et oppgjørsgebyr pr. enhet.

Kjøper kan ikke motsette seg omdisponering av snr. 17 til fritidsseksjon.

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik,
ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l. gir selger rett til å forlenge
fristen for overtakelse.

Ved forsinket levering kan selger ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper,
etter reglene i Bustadoppføringslova.

Kjøper er innforstått med at prosjektet består av flere leiligheter at dette vil medføre at
det vil foregå byggearbeider på området.

Selgers forbehold
Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for
usolgte enheter, eller eventuelt leie disse ut.

Energimerking
Energimerking av eiendommen skal utføres av selger. Dette er ikke utført

Overdragelse/ resalg:
Transport eller overdragelse av kontrakten krever selgers samtykke. Samtykke kan
nektes på fritt grunnlag og selger kan også stille betingelser for eventuelt samtykke. Ved
selgers eventuelle skriftlige samtykke påløper et gebyr på kr. 25 000,- som betales av
opprinnelig kjøper. Utgifter til bruk av megler kommer i tillegg. Påkrevde endringer av
garantier ved et evt. videresalg/ transport bekostes ikke av selger/ utbygger.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider skal avtales direkte med utbygger/ entreprenør og
betales i slike tilfeller i sin helhet.

Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne
retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge
av en eventuell avbestilling. For avbestilling gjelder bustadoppføringslova § 54 om
avbestillingsgebyr / satser.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak
eller lovendringer. Dersom Statens Kartverk ikke godkjenner oppgitt avgiftsgrunnlag, må
kjøper betale den dokumentavgift som Statens Kartverk forlanger.

Se vedlagt prisliste for oversikt over omkostninger pr. enhet ved salg til prisantydning.

Omkostninger

Ved eventuelt forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter a 17.12.1976 nr. 100.

Innbetaling/oppgjør
Det er satt opp følgende betalingsplan ved inngåelse av endelig kjøpekontrakt:
Signering av kontrakt 10% av innskuddet
3 virkedager før overtagelse 90% av innskuddet
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Normalt vil ikke bud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

For at megler skal kunne formidle budet til selger, må gyldig legitimasjon framlegges av
kjøper. Kravet til legitimasjon oppfylles ved å sende med bilde av legitimasjon, eller
benytte elektronisk bud-løsning med e-signatur (eks BankID eller MinID).

Budskjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering,
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.

Alle bud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via
faks/e-post/leveres til megler. Kravet til skriftlighet gjelder også eventuelle
budforhøyelser og motbud, samt aksept eller avslag fra selger.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av bud:

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over.
Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg:
1) Prisliste
2) Plantegninger
3) Fasadetegninger
4) Selgers prospekt
5) Kontrakt
6) Vedtekter

Salgsinformasjon
Salgsoppgave og annen salgsinformasjon er utarbeidet på grunnlag av opplysninger
mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av
selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i salgsinformasjonen.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner,
leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har
ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom
på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper
oppfordres til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp av eiendom inngås.

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har
mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller
forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse
gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser
dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon
I henhold til Lov av 15.10.2018 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet.

Utlegg
Alle offentlige utlegg og salgskostnader dekkes av selger.
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Kjøper aksepterer at Eiendomsmegler1 Fjellmegleren AS kan offentliggjøre kjøpesum i
egen markedsføring.

Diverse
Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon
i salgsprosessen.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper
og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert bud.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve hytte til eget bruk. Selger
forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne det.
For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

Regelen om at megler ikke kan formidle bud med akseptfrist før kl. 12, 1 virkedag etter
siste annonserte visning gjelder ikke da selger er profesjonell/ handler som ledd i
næringsvirksomhet.

Intern - EM1 Fjellmegleren

VEDTEKTER
FOR
SAMEIET GURISET HØYFJELLSLEILIGHETER, 3550 Gol
Vedtatt på konstituerende sameiermøte den …….2021

§3
FELLESKOSTNADER, HEFTELSESFORM OG PANTERETT.
Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet.
Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøken.
Ved forsinket betaling kan styret pålegge morarenter og purregebyr.
Styret kan fastsette a kontobeløp som forfaller forskuddsvis hver måned.

§1
NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

Kjøper er ansvarlig for ubetalt andel av driftsutgifter til boligsameiet, eventuelt andre utgifter som
sameiet har bestemt, blir betalt dersom ikke selger har betalt pr. fraflytting/overdragelsestidspunkt.

Sameiets navn er Sameiet Guriset Høyfjellsleiligheter, 3550 Gol.

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser i drift og administrasjon av eiendommen
gnr. 32 bnr. 53 i Gol med fellesanlegg av enhver art.

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av
sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp
på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.

§2
ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT
Sameiet består av 17 boligseksjoner (fritidsseksjoner) i henhold til oppdelingsbegjæring.
Alle seksjoner skal være medlem av sameiet og seksjonene kan ikke skilles fra deltagelse i sameiet.

§4
VEDLIKEHOLD

Hver sameier har enerett til bruk av sin seksjon og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet til.
Enerett til midlertidig bruk av deler av fellesarealet eller fellesanleggene kan vedtas med 2/3-dels
flertall etter reglene i eierseksjonslovens § 19, 5. ledd.

Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller
ulempe for andre sameiere.
Sameierens vedlikeholdsansvar for innvendige vann- og avløpsledninger går frem til
forgreningspunktet på eiendommens hovedledning inn til seksjonen og for elektriske ledninger til og
med seksjonens sikringspunkt.

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter og eventuelle husordensregler fastsatt av sameiet.

Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor sameierens bruksenhet eller i utstyr
som ligger under sameierens vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av sameieren.

Bruksenheten kan bare benyttes til det formål som følger av oppdelingsbegjæring og disse vedtekter,
og slik at den ikke er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner ved f.eks.
støy, lukt, e.lign. Bruksenhetene kan leies ut hhv. både kort- og langsiktig.

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr er sameiets
ansvar.

Fellesanlegget må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av
anleggene som er avtalt eller forutsatt.
Uten skriftlig samtykke fra styret har en seksjonseier ikke rett til å endre utvendige fasader, foreta
bygningsmessige forandringer eller innstallasjoner , f.eks. endre farge, foreta utskifting av vindusglass
e.lign.
Innvendige endringer i bruksenhetene som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjoner må
ikke foretas uten styrets godkjennelse.
Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er
til vesentlig ulempe for sameieren.
Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

§5
VEDLIKEHOLDSFOND
Sameiermøtet kan vedta avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger
eller andre fellestiltak på eiendommen.
De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av
felleskostnadene.
§6
OVERDRAGELSE/UTLEIE AV SEKSJON
Salg av seksjon skal meldes til styret for registrering. Bruksenhetene kan leies ut hhv. både kort- og
langsiktig

§7
STYRET OG STYRETS OPPGAVER
Sameiet skal ha et styre på minimum tre medlemmer som velges for to år av gangen dersom
sameiermøtet ikke bestemmer noe annet. Styrelederen velges særskilt.
Den som er umyndig, kan ikke være styremedlem. Bare fysiske personer kan velges som styremedlem.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltning av sameiets
anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.
Styret er ansvarlig for å holde bebyggelsen fullverdiforsikret til enhver tid.
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte kan også tas av styret om ikke annet følger
av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.
§8
STYREMØTET
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøte så ofte som det trengs. Et styremedlem kan kreve at
styret sammenkalles.
Styremøtet ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, skal styret velge en møteleder.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som
gjøres av styret.
Protokollen skal underskrives av to fremmøtte styremedlemmer.
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak kan gjøres
med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme
utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle
styremedlemmene.
§9
SAMEIERMØTET

§ 10
SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE.
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:
- Konstituering
- Styrets årsberetning
- Styrets regnskapsoversikt for foregående år
- Styrets forslag til budsjett
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
- Valg av styremedlemmer og -leder (når valgperioden er utløpt).
§ 11
INNKALLING OG MØTELEDELSE
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte og høyst tjue
dager.
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte
sendes ut til alle sameiere med kjent adresse.
Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal
være minst 3 dager.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet og om siste frist for innlevering av
saker som ønskes behandlet.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag, som etter lov om
eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen.
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder.
§ 12
SAMEIERMØTETS VEDTAK

Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.

I sameiermøtet har hver seksjon en stemme.

Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4-del av
sameierne krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig (simpelt) flertall
av de avgitte stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken
ved loddtrekning.

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale og stemmerett.
Likeledes har sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å
være til stede og til å uttale seg.
Styreleder har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig
forfall.
En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.
Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan
når som helst tilbakekalles.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle vedtak som
treffes av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en sameier som
utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig
for sameierne.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om:
- endring av vedtektene
- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold.
- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller
skal tilhøre sameierne i fellesskap
- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som gå ut over vanlig forvaltning,
- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo eller bruksinteresser og som går ut over
vanlig forvaltning og vedlikehold når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg
for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen samt vedtak som
innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

§ 18
FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
For såvidt ikke annet følger av disse vedtekter eller når vedtektene strider mot eierseksjonsloven,
gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997.

§ 13
HABILITET
Et styremedlem må ikke delta i styrets behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som medlemmet
selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomiske særinteresse i.
Ingen kan i sameiermøte som sameier eller fullmektig delta i noen avstemming om rettshandel overfor
seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.
Det samme gjelder for avstemming om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter
eierseksjonslovens §§ 26 og 27.
§ 14
REGNSKAP OG REVISJON
Sameiet er ikke regnskapspliktig. Men styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel,
slik at alle sameiere har oversikt over felles økonomi.
Regnskapet for foregående kalenderår legges frem på ordinært sameiermøte.
§ 15
FORRETNINGSFØRER
Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.
Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem,
fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter samt si dem opp eller gi dem avskjed.
§ 16
MISLIGHOLD
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 26.
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen
solgt.
Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis
pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget
er mottatt.
§ 17
FRAVIKELSE
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er
sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets
styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13.

Gol,…………………..2021
-----------------------
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H-02-03

Guriset Leiligheter
Fasade Nord

R

Balkong
8,7 m2

Stue/ Kjøkken

Bod/Vask

39,2 m2

7,9 m2

H-02-01
105,0 m2

H-02-01
29,7 m2

Gang/ Entre
11,7 m2

Tk

Sovehems/ TV stue

Tk

Bad/ bod

0,8 m2 0,8 m2

Bad

3,0 m2

Soverom
16,2 m2

21,3 m2

7,5 m2

Bad

3,0 m2

Soverom
16,2 m2

Balkong
8,9 m2

PLAN 2

PLAN 3
Oppdragsgiver:

B
A

rev

Arealer oppdatert etter målsetting fra FDV dok.
Arealer oppdatert etter endringer ifølge arbeidstegninger
korreksjoner

03.02.2022

SKK

08.12.2021

SKK

dato

kontr

Hesla Eiendom AS

PLAN 1:500
Prosjekt:

Guriset Leiligheter
GOL 3041- 32/53

Tegningsstatus:

sign Salgstegning

Dato:

12.09.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-02-01

Vedlegg nr.

P2

Rev.

B

Balkong
8,7 m2

Stue/ Kjøkken
40,5 m2

H-02-02
94,4 m2

Bod

H-02-02

1,0 m2

25,9 m2

Sovehems/ TV hems

Entré

Tk

21,3 m2

9,3 m2

0,8 m2 0,8 m2

Bad

Bad/ bod
7,4 m2

Bad

3,0 m2

3,0 m2

Soverom

Soverom

15,8 m2

15,8 m2

Balkong
8,9 m2

PLAN 2

PLAN 3
Oppdragsgiver:

B
A

rev

Arealer oppdatert etter målsetting fra FDV dok.
Arealer oppdatert etter endringer ifølge arbeidstegninger
korreksjoner

03.02.2022

SKK

08.12.2021

SKK

dato

kontr

Hesla Eiendom AS

PLAN 1:500
Prosjekt:

Guriset Leiligheter
GOL 3041- 32/53

Tegningsstatus:

sign Salgstegning

Dato:

12.09.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-02-02

Vedlegg nr.

P2

Rev.

B

Gang
9,8 m2

Bad

3,7 m2

Sovehems
11,3 m2

Tk

H-02-03

2,3 m2

15,3 m2

H-02-03
41,5 m2

Stue/ Kjøkken
39,0 m2

Balkong
9,0 m2

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 1:500
Oppdragsgiver:

B
A

rev

Arealer oppdatert etter målsetting fra FDV dok.
Arealer oppdatert etter endringer ifølge arbeidstegninger
korreksjoner

03.02.2022

SKK

08.12.2021

SKK

dato

kontr

Hesla Eiendom AS

Prosjekt:

Guriset Leiligheter
GOL 3041- 32/53

Tegningsstatus:

sign Salgstegning

Dato:

12.09.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-02-03

Vedlegg nr.

P2

Rev.

B

Balkong
8,7 m2

Stue/ Kjøkken
39,1 m2

Balkong
3,5 m2

H-02-04
41,3 m2

Tk

Sovehems

2,3 m2

11,6 m2

H-02-04
15,8 m2

Bad

3,7 m2

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 1:500
Oppdragsgiver:

B
A

rev

Arealer oppdatert etter målsetting fra FDV dok.
Arealer oppdatert etter endringer ifølge arbeidstegninger
korreksjoner

03.02.2022

SKK

08.12.2021

SKK

dato

kontr

Hesla Eiendom AS

Prosjekt:

Guriset Leiligheter
GOL 3041- 32/53

Tegningsstatus:

sign Salgstegning

Dato:

12.09.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-02-04

Vedlegg nr.

P2

Rev.

B

Soverom
10,4 m2

U-00-05
42,7 m2

Stue/ Kjøkken

WC

20,5 m2

2,7 m2

Gard.

Entre
5,1 m2

2,2 m2

Gang/ Entre
39,5 m2

W

T

PLAN U1

T
W

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN U-00-05

Vedlegg nr.

U1

Rev.

Soverom

Soverom

10,2 m2

10,0 m2

Trapp
5,1 m2

Stue/ Kjøkken
44,1 m2

WC

2,6 m2

Bod

U-00-06

WC

88,1 m2

2,8 m2

Entre

Bod

10,2 m2

2,3 m2

2,0 m2

W

T

PLAN U1

T
W

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN U-00-06

Vedlegg nr.

U1

Rev.

Gang

19,7 m2

soverom

Trapperom

14,4 m2

7,7 m2

WC

Walk-in

Gang
2

3,2 m

1,3 m2

Tk.

5,3 m2

Bod

0,8 m2

4,7 m2

U-01-01
59,4 m2

Stue/ Kjøkken
26,4 m2

PLAN U2

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN U-01-01

Vedlegg nr.

U2

Rev.

Stue/ Kjøkken
61,8 m2

Terasse
23,9 m2

H-01-05
96,9 m2

HCWC
5,4 m2

Soverom
13,1 m2

Entre
4,4 m2

Bod

5,2 m2

PLAN 1

Soverom
10,5 m2

Soverom
12,0 m2

Trapp
2

5,1 m

H-01-05
38,8 m2

Bad

6,1 m2

PLAN U1

rev

korreksjoner

PLAN 1:500

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-01-05

Vedlegg nr.

P1

Rev.

Gard.
1,3 m2

Stue/ Kjøkken
20,0 m2

U-00-01
41,0 m2

Gang

Entré

5,2 m2

3,6 m2

Soverom
11,0 m2

WC

4,6 m2

W

T

PLAN U1

T
W

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN U-00-01

Vedlegg nr.

U1

Rev.

Soverom
16,2 m2

WC

3,1 m2

U-00-02
64,6 m2

Stue/ kjøkken
20,4 m2

Gang

21,2 m2

Entré
2

4,5 m

Soverom
10,0 m2

WC

3,1 m2

Tk.

2

0,8 m

W

T

PLAN U1

T
W

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN U-00-02

Vedlegg nr.

U1

Rev.

Gang
8,4 m2

Trapp
13,2 m2

Soverom
12,6 m2

Soverom
8,9 m2

U-00-03
83,0 m2

Stue/ Kjøkken
31,5 m2
W

VR

T

WC

WC

2,1 m2

2,7 m2

3,4 m2

Bod

Entre

4,4 m2

12,6 m2

W

T

PLAN U1

T
W

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN U-00-03

Vedlegg nr.

U1

Rev.

Soverom

Soverom

9,9 m2

12,7 m2

Stue/ Kjøkken
21,1 m2

U-00-04
65,1 m2

WC

WC

2,7 m2

2

2,7 m

Bod

4,5 m2

Entre
7,3 m2

W

T

PLAN U1

T
W

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN U-00-04

Vedlegg nr.

U1

Rev.

H-01-01

Tk/bod

25,2 m2

Trapp

Hems

5,5 m2

3,7 m2

24,4 m2

H-01-01
62,7 m2

Stue/ Kjøkken
58,0 m2

Bod

4,1 m2

Terasse
28,7 m2

PLAN 1

PLAN 2

WC

Soverom

5,6 m2

12,3 m2

Lager
9,4 m2

WC
H-01-01
57,5 m2

2,6 m2

Gang

2

16,1 m

W

3,9 m2

Soverom

Bad

T

10,6 m2

PLAN U1

rev

korreksjoner

PLAN 1:500

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-01-01

Vedlegg nr.

P1

Rev.

Terasse

Vinterhage

25,7 m2

19,7 m2

HCWC
6,0 m2

H-01-02
144,8 m2

Stue/ Kjøkken
73,2 m2

Gang

12,6 m2

Sportsbod
2

2,6 m

Hall

soverom

13,7 m2

16,4 m2

H-01-02
67,8 m2

WC

4,8 m2

Kjøkkenbod

Bod

2,1 m2

3,0 m2

soverom

soverom
15,7 m2

WC

2,6 m2

Balkong

Gang

18,3 m2

5,3 m2

16,1 m2

WC

4,3 m2

H-01-01

Tk/bod

25,2 m2

Hems

PLAN 1

24,4 m2

3,7 m2

PLAN 2

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-01-02

Vedlegg nr.

P1

Rev.

Terasse
14,1 m2

Soverom
12,5 m2

Soverom
11,3 m2

HCWC

Stue/ Kjøkken

WC

5,5 m2

39,8 m2

4,2 m2

H-01-03
95,8 m2

Entre
4,1 m2

Bod/ tek.
4,9 m2

Gard.
3,9 m2

Bod

4,6 m2

PLAN 1

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-01-03

Vedlegg nr.

P1

Rev.

Terasse
13,1 m2

Soverom

Soverom

12,3 m2

12,0 m2

Stue/ Kjøkken
36,8 m2

H-01-04

HCWC

94,0 m2

WC

5,9 m2

4,0 m2

Entre
Gard.

Bod/ tek.

4,1 m2

5,1 m2

3,8 m2

Bod

4,7 m2

PLAN 1

PLAN 1:500

rev

korreksjoner

dato

kontr

Oppdragsgiver:

Prosjekt:

Guriset Høyfjellshotell AS

Guriset Leiligheter

Tegningsstatus:

Dato:

sign Salgstegning

GOL 3041- 32/53

11.08.2021

Mål v/ A3:

1:100

Sign.:

Kontroll:

Ansv.

Tittel

PLAN H-01-04

Vedlegg nr.

P1

Rev.

Intern - EM1 Fjellme

H01-01
2
H-01-03
H-01-04
H-01-05
H-02-01
H-02-02
H-02-03
H-02-04
U-00-01
U-00-02
U-00-03
U-00-04
U-00-05
U-00-06
U-02-01

Areal
124
211
95
93
126
105
94
57
57
41
64
83
65
43
89
59

Prisliste Guriset Høyfjellsleiligheter

Omkostninger
kr
173.900 kr
kr
kr
kr
kr
kr

126.150
126.150
163.650
138.900
121.150

kr
kr
kr
kr
kr

kr

88.650

kr

kr
kr
kr
kr
kr

106.150
81.150
61.400
118.650
76.150

kr
kr
kr
kr
kr

Pris
Totalpris
6.900.000 kr
7.073.900

4.990.000
4.990.000
6.490.000
5.500.000
4.790.000
SOLGT
3.490.000
SOLGT
SOLGT
4.190.000
3.190.000
2.400.000
4.690.000
2.990.000

Areal er hentet fra tegninger og arkitekten.
Utbygger/selger står fritt til å endre prisene på usolgte enheter.
Tid for overtagelse er kun et utgangspunkt og tiden kan endres.

Overtagelse
ferdig

kr
kr
kr
kr
kr

5.116.150
5.116.150
6.653.650
5.638.900
4.911.150

sommeren
sommeren
sommeren
mars
mars

kr

3.578.650

mars

kr
kr
kr
kr
kr

4.296.150
3.271.150
2.461.400
4.808.650
3.066.150

høst/vinter
høst/vinter
høst/vinter
høst/vinter
ferdig

ADRESSE
Guriset Hotell, 3550 GOL

Alle leilighetene på Guriset Høyfjellsleiligheter leveres med
gjennomgående høy standard på materialer og håndverk.

REGISTERBETEGNELSE
Gnr. 32, bnr. 53, kommunenr. 3041 Gol

Alle gulv i leilighetene leveres med Herdet tregulv i eik med 20 års
garanti. På badete leveres det fliser på gulv og vegger.
Veggene i leiligheten får en fin kombinasjon av både malt gips og
beiset panel. Dette gir rommet et flott utrykk og en kombinasjon av
både moderne og tradisjonell stil. Med mørk omramming på
vinduene skaper med en naturlig ramme for alt det som skjer på
utsiden av vinduet.

OMKOSTNINGER
Se prislisten for omkostninger.
BETALINGSBETINGELSER
Se vedlegg til salgsoppgaven.
Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglers
klientkonto før overtakelse.

Kjøkken blir levert fra Studio Sigdal. Hvitevarer som oppvaskmaskin,
komfyr og platetopp samt kjøleskap med fryser med følger.

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke
ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas
forbehold om dette i bud.

Alle leilighetene får eget ventilasjonsanlegg samt varmestyring fra
telefon/app. Dette gjør at inneklimaet i leiligheten alltid vil være
godt samt at det vil være varmt og godt når man kommer opp på
fjellet.

Megler foretar ikke avregning mellom kjøper og selger (eksempelvis
kommunale avgifter/ veiavgifter).

Kommer man tidlig inn i prosjektet kan man gjøre egne tilvalg på
farger, kjøkkeninnredning, flis på bad, etc.

INNHOLD
Se vedlagte planskisser for hver enkelt leilighet.

På tunet vil det bli satt opp en felles sykkelparkering på ca. 28 kvm.

STANDARD
På Guriset ønsker de å bevare den hyggelige og intime atmosfæren
som ligger i veggene på hotellet. Guriset ligger midt i et eldre
stølslag med ro og fred rundt veggene. HVer leilighet er unik og
ikke lik naboen.
Tanken er at man skal komme til varme lokaler, et møtested for den
som ønsker. Her kan man nyte roen og freden i sin egen leilighet
eller man kan oppsøke de lune og koselige fellesarealene hvor man
treffer sine naboer for en hyggelig samtale.

Vedlagt denne salgsoppgaven finner man romskjema som sier noe
om innredningen i de forskjellige rommene. Standarden i
visningsleiligheten kan avvike fra standraden som levers på
leilighetene. Dette avtales i det enkelte tilfelle.
OPPVARMING
Gulvvarme i alle rom med unntak av soverom..
VEI, VANN OG AVLØP
Vann: fra felles vannverk for Guriset
Avløp: kommunalt
Vei: privat

Etter ønske fra dagens eier er det en plan at man skal kunne ha
åpent en plass der man kan få litt servering, leilighetsservice med
nøkkelutlevering dersom man ønsker å leie bort, etc.
Her er det flere løsninger som vurderes fortløpende.
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BELIGGENHET
Går du med en drøm om å kjøpe deg leilighet i et fantastisk
fjellområde, da er dette prosjektet noe for deg.
Guriset Høyfjellshotell bygger nå om til leiligheter som er tilpasset
enhver smak. Med areal fra ca. 60 – 225 kvm vil det her være noe
for de fleste.
Med sin unike beliggenhet, 1000 meter over hverdagen og med en
fantastisk panoramautsikt over Tisleifjorden – kan man nyte late
dager hele året. Fra leiligheten har man tilgang til turterreng som vil
glede deg både sommer som vinter. Leilighetene vil bli levert i en
gjennomgående og meget god standard både på materialer og
håndverk. Det vil være muligheter for individuelle til pasninger på
materialvalg og interiør.
Hvorfor velge leilighet på Guriset:
‑ Høyfjells leiligheter med et service konsept.
‑ Et intimt og moderne tilrettelagt sameie med kun 16/17 leiligheter.
‑ Leiligheten kan tilpasses dine ønsker ved bestilling innen 1. mai
‑ Familievennlige tur‑ og ski løyper rett ut fra leilighetene.
‑ Egen P‑ plass tilrettelagt for El bil.
‑ Egne isolert ski‑ og sykkel boder.
‑ Felles godt utstyrt trenings rom.
‑ Fremtid service konsept for sameiet med bl.a felles fasiliteter som
bodega og bar.
‑ Flott uteterrasse på hele 50 m2 for egen og felles hygge.
‑ På sikt kan man benytte fasilitetene for egne arrangement, som
jubileer, bursdager, slekts treff m.m.
Golsfjellet er et unikt utgangspunkt for alle, både for den aktive og
den som liker å ta livet med ro på fritiden. I området finnes flott
natur som bør oppleves og brukes, ca. 22 mil med preparerte
skiløyper. Alpinanlegg ved Storefjell og Bualie, varierende
fjellområder og stølsveier for fotturer og sykkelturer, båtutleie ved
Oset Høyfjellshotell, mange flotte sykkelstier/ veier, flere hoteller
som tilbyr mat‑ og drikkeservering, fiske‑ og bademuligheter i flere
vann og elver, et rikt stølsliv om sommeren, krevende 18 – hulls
golfbane ved Eikredammen, motorsenter ved Fuglehaugen m.m.
Alt dette kan du komme til Golsfjellet for – eller om man bare vil
sitte i solveggen å nyte en bok i ro og fred. Her finnes noe for alle!

Gol sentrum som ligger ca. 20 minutter fra Golsfjellet, er et
handelssentrum i Hallingdal. Her finnes bl.a. kjøpesenter, trivelig
sentrum, restauranter, kafeer, butikker, apotek, bank, postkontor,
offentlige servicetilbud, bilforretninger, byggevareutsalg, møbelhus,
Skagahøgdi skisenter, Tropicana badeland ved Pers Hotell, Gol
motor og fritidspark, Legesenter og mye mer.
For ytterligere informasjon se www.golinfo.no og
www.golsfjellet.com
Om man tar en litt lengre kjøretur kan man besøke:
* Golfbane ved Granheim feriesenter ca. 30 km unna.
* EKT: Langedrag ca. 65 km.
* Vassfaret Bjørnepark 70 km.
* Fuglehaugen Motorpark 20 km.
* Eventyrgarden Huso 20 km.
* Hemsedal Skisenter ligger ca. 45 km
Avstander:
*Oslo: 187 km
*Drammen: 192 km
*Hønefoss: 133 km
*Bergen: 310 km (via Hemsedal)
ADKOMST
Fra Gol sentrum: Følg RV 51 mot Fagernes. Ved avkjøring til
Golsfjellet, følg skiltingen mot Guriset.
FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE
Utstedes før overtagelse.
LEGALPANT
Sameierne er solidarisk ansvarlig for boligsameiets økonomi. De
andre seksjonseierne har en lovbestemt panterett i seksjonen for
krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet for inntil 2
G (folketrygdens grunnbeløp).
Rentenivå, eventuelt nye låneopptak, endret nedbetalingsplan og
årsmøtevedtak kan påvirke felleskostnadenes størrelse.
Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av
kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

KONSESJON
Nei.
Gol kommune har forskrift som setter konsesjonsfriheten for
bebygd eiendom ut av kraft. Kjøper må før overtagelse undertegne
på egenerklæring om konsesjonsfrihet hvor det bekreftes at
eiendommen er fritidsbolig.
ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (et såkalt hovedbøl) er
det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til
eiendommen i form av erklæringer og/ eller avtaler som ikke
fremgår av grunnboken for eiendommen som selges.
DIVERSE
Det legges opp til følgende årlige avgifter:
Fellesutgifter pr. mnd: ca. kr 25,‑ pr. kvm
Dette inkluderer: strøm i fellesareal, brøyting og grusing av tunet
samt biloppstillingsplasser, forsikring av bygget, løypeavgift, veiavgift
(sommer/vinter) fra RV51 og inn til Guriset Høyfjellsleiligheter.
Av andre kostander må man regne med følgende:
Kommunale avgifter for renovasjon og kloakkavgift og vannavgift
fra Guriset Vannverk.
Strøm i leiligheten dekkes etter eget forbruk. Det vil bli etablert
fibertilkobling på Guriset hvor hver eier har sitt eget abonnement.
MEGLERS PLIKT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV
HANDELEN
I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å
gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle
rettighetshavere, kontroll av opplysninger mv). Kundetiltak skjer
løpende og vil bl. annet gjennomføres når handel inngås og ved
gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke
om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom kundetiltak ikke kan
gjennomføres, skal meglerforetaket ikke etablere kundeforholdet
eller gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets
avvikling av kundeforholdet etter at bud er akseptert som følge av at
kjøper ikke bidrar med nødvendig dokumentasjon, vil avtalen
mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke
bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar
gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket
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overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven. Det godtas kun inn‑
og utbetalinger fra norsk finansieringsinstitusjon.
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at
interessenter som henvender seg til megler vil bli registrert for
videre oppfølging.
EiendomsMegler1 Fjellmegleren AS utleverer personopplysninger
om kjøpere og interessenter i prosjekter, som navn, epost, mobilnr,
adresse, fødselsdato (kjøper), eiendommens adresse til utbygger og
utbyggers samarbeidspartnere. Dette gjøres i fbm utsendelse av
informasjon om fremdrift i prosjektet, tilby lovpålagte og ikke
lovpålagte tilvalg som feks. levering av internettlinjer, samt utarbeide
statistikk og analyser som benyttes til innsikt i markedet og utvikling
av nye prosjekter. Utbygger er selvstendig behandlingsansvarlig for
å ha lovlig behandlingsgrunnlag for å benytte person
opplysningene til formål utover det som er regulert i
eiendomsmeglingsloven om salg av eiendom.
VISNING
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet
eiendomsmegler1.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere
gjør en nærmere avtale med megler.
OVERTAKELSE
Se vedlagt prisliste for endelig dato for overtagelse.
BUDGIVNING
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist
enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor
selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.
Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning
om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler.
Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere
eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av
legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om
bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept
av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan
benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema
sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform,

f.eks. App’er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.
Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil.
Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av
nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere
og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom
du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en
reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer
til megler.
Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller
budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan
formidles av megler.
BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, da slik forsikring ikke
tilbys til profesjonelle selgere.
BOLIGKJØPERFORSIKRING
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om
Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP
Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som
gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen/ fritidsboligen de neste fem
årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som
boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte
materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at
meglerforetaket mottar kr 2.200,‑ i honorar for hver
forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr
1.400,‑ i honorar for Boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikring kan
kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig/fritidsbolig til eget
formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg.

AVTALEBETINGELSER
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13.juni 1997 nr.
43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad
(bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen
entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selgerog
kjøper om de samme betegnelsene. Bustadoppføringslova §3 sikrer
kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten.
Køper skal ikke betale inn noen del av kjøpesummen før §12 garanti
er stillet.
FORSIKRING
Som kjøper av eiendom gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr
Sparebank 1 Forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter
deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.
VERDIVURDERING
Vi tilbyr verdivurdering av eiendommen din dersom du planlegger å
selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle
markedsverdi, basert på solid erfaring og eiendomsmarkedet der
eiendommen ligger.

KONTAKTPERSON
Marte Brenna Gabrielsen
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
mg@em1fjellmegleren.no
Tlf: 940 39 900
Ingvild Løvseth
Salgskoordinator
ingvild@em1fjellmegleren.no
Tlf: 920 94 828
ANSVARLIG MEGLER
Håkon Wøllo
Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig
hw@em1fjellmegleren.no
Tlf: 413 34 370
VEDLEGG
‑ prisliste
‑ plategninger for den enkelte leilighet
‑ romskjema
‑ forslag til vedtekter for Guriset Sameie
SALGSOPPGAVEDATO
26.01.2022

EIER
Hesla Eiendom AS
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LES FØR DU GIR BUD

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med
ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et
bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart.
Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet
ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en
kort oversikt over de viktigste rettsregelene tilknyttet
budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres
budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om
eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk
rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1.

På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler
innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver.
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere
som benytter esignatur, eksempelvis BankID eller MinID.
Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger
som epost og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.

3.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og
eventuelle forbehold som for eksempel usikker

5.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til,
så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker
andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden
på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og
interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6.

Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er
mottatt.

7.

Etter at handel har komet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan
en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert
form.

8.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.
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VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
1.

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/ kjøp av fast
eiendom.

2.

Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver
får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man
bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig,
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3.

Selger sår fritt til å forkaste deler akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4.

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende
avtale.

5.

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som
medfører at det foreligger en avtale om salg av
eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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v/
v/
bekreftet av

Lån i
Egenkapital i
Finansiering kr.

Akseptfrist::

Ja

Dato/kl.

Tlf.:

Tlf.:

Tlf.:

/

Nei

kr.

kr.

kr.

kl.

Dato:

Mobil:

LEGITIMASJON

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

EiendomsMegler 1 Fjellmegleren Gol, Sentrumsvegen 793550 Gol Telefon 320 29
Christian Haatuft, M: 99721192, E: christian@em1fjellmegleren.no
900
Marte Brenna Gabrielsen, M: 940 39 900, E: mg@em1fjellmegleren.no

EiendomsMegler 1 Fjellmegleren Geilo, Geilovegen 34, 3581 GEILO. T: 32 08 73 60.

LEGITIMASJON

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

Underskrift:

Sted:

Sted:
Underskrift:

Postadr.:

Postadr.:
Dato:

Adresse:

Adresse:

Tlf.:

Tlf.:

E-post:

Personnr:

Personnr:

E-post:

Navn:

Navn:

Mobil:

BUDGIVER 2:

BUDGIVER 1:

Undertegnede bekrefter med dette å ba lest salgsoppgaven med tilbørende vedlegg samt å ba besiktiget eiendommen. Budet er avgitt ibt. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budgiverne samtykker i at bver av partene forplikter bverandre i forbindelse med endring/innvilgelse av bud og/eller vilkår. EM1 anbefaler bruk av Gi Bud funksjonen som er tilgjengelig på Eiendomsmegler 1.no og FINN.no. Alternativt kan budskjemaet printes, fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontoret.
Du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at ban bar mottatt budet.

Jeg/vi ønsker ﬁnansieringstilbud fra SpareBank 1:

v/

/

Lån i

FINANSIERINGSPLAN:

Ønsket overtagelsesdato:

Eventuelle forbebold:

(I tillegg kommer omkostninger ibt. salgsoppgaven. Evt. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet)

Skriver kroner.

Bud stort kr.

Guriset Hotell, 3550 GOL gnr. 32, bnr. 53 i Gol kommune. Oppdragsnr. 1531210217

BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN:

BUDSKJEMA

Trygghet
Vår lokalkunnskap - din

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har oppfylt store og små drømmer
i over 150 år, og det skal vi fortsette med.
Chris Magnetun i SpareBank 1 Hallingdal Valdres er med sin
lokalkunnskap og servicenivå vår utnevnte kunderådgiver på
fritidsboligmarkedet på Gol. Med ekstra god kunnskap og
personlig oppfølging sørger han for rask respons på din
finansieringsforespørsel.
Velg en bank som bryr seg.
Ta kontakt med Chris for et uforpliktende tilbud.

Chris Magnetun
Rådgiver PM Fritid
476 10 775 - chris.magnetun@sb1.no

DETTE ER OMRÅDENE VI JOBBER I:

VELKOMMEN TIL
FJELLMEGLEREN

BEITOSTØLEN

FILEFJELL

Vi kan aldri helt vite hva som venter oss rundt neste sving.
Med lang erfaring med salg av eiendom har vi en god anelse.
VASET
VALDRES

FAGERNES
AURDLASÅSEN

HEMSEDAL

REINESKARVET

VÅRE KONTORER:

GOL

GOL

HEMSEDAL

GEILO

Sentrumsvegen 79,

Høvlerivegen 4,

Geilovegen 34,

3550 Gol

3560 Hemsedal

3580 Geilo

ÅL

GEILO

FLÅ

FAGERNES

NESBYEN

Flå Veksthus,

Skifervegen 4,

Halandvegen 3A,

3539 Flå

2900 Fagernes

3540 Nesbyen

BEITOSTØLEN

ÅL

Bygdinvegen 3778,

Ålingen kjøpesenter,

2953 Beitostølen

3570 Ål

NESBYEN

FLÅ

HØGEVARDE
EGGEDAL

NOREFJELL

RING OSS PÅ: 91503202
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