
Leiligheter på
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STUGUDAL - VÆKTARSTUA - 620 MOH





VÆKTARSTUA / TYDAL

Megler, MNEF
Bernt Skarsvaag

Telefon: 97 98 32 42
Mobil: 97 98 32 42
E-post: bosk@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling
Trondheim
Søndre gate 16, 7011 Trondheim

Nøkkelinformasjon
Prisant.: Kr. 370.000,- til

kr. 450 000,- + omk.
Omkostn.: Kr. 19.372,-  til

kr. 18 972,-
Totalt inkl.
omkostninger

Fra Kr. 389.372,- til
Kr. 468 972,-

Felleskostn.: Kr. 1.396,- per mnd.
Eier: Sylene Eiendom AS

v/ Helge Kvithammer
Boligtype: Fritidseiendom
Eierform: Eierseksjon
Byggeår: 1992
P-rom: ca. 19,4 m²
Gnr./bnr.: 190/52
Oppdragsnr.: 61140093

Fritidsleiligheter på
Væktarstua
En gylden mulighet
Dersom du ønsker å være med på en spennende og for Midt-
Norge sin del, unik mulighet til å skaffe en rimelig fritidsbolig med
tilgang til fine fasiliteter på Væktarstua, er dette sjansen du har
ventet på. Ved å kjøpe et rom her får du anledning til å nyte tiden i
vakre naturomgivelser og ha tilgang på variert natur til alle årstider.
Du slipper å bekymre deg for frosne vannrør, gjensnødde veier og
beising av hytta!

Alle leilighetene inneholder rom med bad. Det vil være anledning til
å eventuelt sette inn kjøkken etter overtakelse dersom man har
behov for og ønsker dette. I 1.etg. er det laget grovkjøkken med
vaskemaskin og oppvaskmaskin til bruk for alle seksjonseierne.
Sameiet har tilgang til felles oppholdsrom og skistall for
oppbevaring og preparering av ski.

Alle rommene har egen balkong og det er etablert felles balkong
på kortsiden.

Faste priser fra kr. 370 000,- - kr. 450 000,-

Se også www.syleneeiendom.no for informasjon.

Oppdragsansvarlig

Bernt Skarsvaag
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Innhold
Alle leilighetene inneholder rom
med bad. Det vil være anledning
til å eventuelt sette inn kjøkken
dersom man har behov for og
ønsker dette. I 1.etg. har sameiet
grovkjøkken med vaskemaskin
og oppvaskmaskin til bruk for
alle seksjonseierne.
Sameiet leier et felles
oppholdsrom og skistall for
oppbevaring og preparering av
ski.  Dette er en langsiktig avtale
og ligger inne i fellesutgiftene.

Standard
Bygget er fra 1992 og holdt
normalt godt vedlike hele tiden.

Beliggenhet
Stugudalen ligger ca. 130 km øst
for Trondheim og ligger perfekt
til for uteaktiviteter både sommer
og vinter. Tur og preparerte
skiløyper starter rett utenfor
døra. Vi har også mange
grusveier som passer godt for
sykkelturer. Terrenget er veldig

variert, så her kan turen legges
opp etter ønske om utfordringer
eller snille familieturer. Hotellet
ligger i foten av Skarsfjellene
med høyde på over 1500 moh.
Dagstur til Syltoppen på 1762
moh., er også en mulighet for de
spreke.

Stugusjøen er bare et steinkast
unna med mulighet for å kunne
benytte flott sandstrand
sommers tid. Her er det egen
båthavn med utleie. Stugusjøen
er et meget bra fiskevann med
gode muligheter for isfiske
vinters tid.

TT/DNT rutenett har
utgangspunkt fra hotellet med
både sommer og vintermerking
inn i Sylene. Her kan du nå flere
turisthytter både i Sverige og
Norge.
Hotellet har egen aktivitetsplan.
Følg våre hjemmesider
www.vaektarstua.no



Bebyggelse
Området Stugudalen består i
hovedsak av boliger, gårdsbruk,
flere fritidseiendommer, butikk
og Væktarstua hotell.

Adkomst
Fra Trondheim kjører man
østover til Stjørdal. Derfra kjører
man mot Selbu og videre til
Stugudal via Tydal.
Væktarstua kommer på venstre
side av Stugusjøen.

Beskrivelse av
eiendommen

Byggemåte
Bygg satt opp i tre. Taket er
tekket med plater.

Areal
Bra/P-rom: 19,4/ 19,4m²
Alle leilighetene er ca. 19,4 kvm.,
bortsett fra en leilighet som er
ca. 36 kvm. Bra/ P-rom.
Areal er oppgitt ihht. tegninger
fra arktitekt og ikke kontrollmålt
utover dette.

Utstyr
Leilighetene vil leveres med:
Enkelt eller dobbeltseng
Dyner og puter
Diverse møbler
Klesskap
Belysning

Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Egen måler
i hver leilighet som avregnes og
faktureres av sameiet ihht. bruk
hver tredje måned.

Tomten
Felles eiendomstomt på ca. 769
kvm. Tomtegrensen går ca. 4
meter fra husveggen. Se forøvrig
vedlagte kart.

Parkering
Oppstillingsplasser på hotellets
tomt for sameierne regulert
gjennom egen avtale.

Vei/vann/avløp
Offentlig med private
stikkledninger.

 Væktarstua

Fine fritidsleiligheter i kombinsajon med hotell
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VÆKTARSTUA / TYDAL

Sameiet/Økonomi

Forretningsfører
TOBB FORVALTNING AS,
Krambugata 1 v/TOBB
Forvaltning AS, 73 83 15 00

Sameiet
Sameiet er etablert med Tobb
forvaltning som forretningsfører.
Vi oppfordrer alle til å sette seg
inn i vedlagte vedtekter og
budsjett. Det gjøres
oppmerksom på at
felleskostnader kan variere over
tid som følge av beslutninger
foretatt i sameiets styre og/eller
generalforsamling.
Sameiebrøk:  20/616 og 36/616

Styregodkjennelse
Leilighetene kan omsettes uten
at kjøper trenger godkjenning i
styret. Styret skal ha skritlig
beskjed om ny eier ved eieskifte
og utleieforhold.

Dyrehold
Sameiet har ikke vedtatt
ordensregler som regulerer
dette. Se forøvrig vedlagte
vedtekter vedrørende dette.

Forsikring
Eierseksjonen er
fullverdiforsikret i Gjensidige
med polisenr. 83561985. I
fremtiden vil det være opp til
sameiet om man vil endre
forsikring. Eventuell
innboforsikring må sameier
ordne selv.

Ligningsverdi
Ligningsverdi vil tilkomme i
etterkant.

Felleskostnader
Felleskostnader er estimert til kr.
1 396,- pr. mnd. Dette
inkluderer opplegg for parabol,
trådløst internett, drift av sameie,
brøyting, skistall, parkering og
bruk av fellesrom i hotellet.
Det er en leilighet på ca. 36 kvm
og for denne er fellesutgiftene
kr. kr. 1 645,-

Andel fellesgjeld/fellesformue
Det er ikke gjeld i sameiet.

Kjøpers ansvar for øvrige
sameieres mislighold
For felles ansvar og forpliktelser
hefter den enkelte sameier i
forhold til sin sameiebrøk, jf
eierseksjonsloven § 24.

Offentlige/kommunale avgifter
Kommunale avgifter beløper seg
til ca 6 000,- pr. år for hver
seksjon iflg. selger.

Faste løpende kostnader
Oppgitte budsjetterte
fellesutgifter og kommunale
avgifter med renovasjon. Evt.
eiendomsskatt og eget forbruk
strøm kommer i tillegg.

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest
eller midlertidig brukstillatelse i
Tydal kommunes arkiver fra
byggeår. Bygget er imidlertid
ihht. opprinnelig godkjente
tegninger.

Utleie
Seksjonen kan leies ut ihht.
vedtektenes § 2-1
Selv om Væktarsua beholder 8
rom selv, ønsker hotellet å leie
tilbake rom og har behov for
dette i flere perioder. Dette er
frivillig og reguleres gjennom en
egen avtale med den enkelte
seksjonseier.

Salgsopplysninger
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Konsesjon
Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel
Det er ikke odel på eiendommen.

Diverse
Det er utarbeidet vedtekter med
avtale mellom Væktarsua hotell
og sameiet som regulerer bruken
av hotellets arealer. Vedetekter,
avtale og budsjett ligger vedlagt i
salgsoppgaven.
Det tas forbehold om at minst 5
rom blir solgt og at seksjonering
godkjennes og kan tinglyses på
G/B.: 190/52 . Hvis en av delene
ikke blir realisert vil partene ikke
ha noe å kreve av hverandre.

Sameiet vil forestå bygging av
balkonger og innredning av felles
kjøkken med vaskemaskin og
oppvaskmaskin.
Dette er det avsatt midler til, og
vil ikke påvirke fellesutgifter eller
prisen på leilighetene.

Offentlige forhold

Eiendommens betegnelse
Gnr.: 190, Bnr.: 52.
Snr.: 1- 30.

Servitutter/rettigheter/
forpliktelser
Kommunen har legalpant i
eiendommen for eventuelle
ubetalte kommunale skatte- og
avgiftskrav. Det samme har
sameiet som sikkerhet for
fellesutgifter.

Reguleringsmessige forhold
Væktarstua er nå omregulert fra
hotell/ turistanlegg til hotell/
turistanlegg/ fritidsformål.
Sameiet består av 30 seksjoner i
hotellfløya hvorav 75% av disse er
godkjent bruksendret til
fritidsformål og selges til dette
formålet. De resterende vil bli
beholdt av Sylene Eiendom AS for
hotelldrift. Vedtaket ligger
vedlagt i salgsoppgaven.

Prisantydning inkl.
omkostninger

Eksempel omkostninger
kr.370 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger ved kjøp
kr. 370 000,-
9 250,- (Dokumentavgift
(forutsatt salgssum: 370 000,-))
172,- (Panteattest kjøper -
Faktura fra Statens Kartverk)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
Avsetning til oppstart sameie kr.
5 000,-
Opprettelse av sameie kr. 1 500,-

16 972,- (Omkostninger totalt)

386 972,- (Totalpris inkl.
omkostninger)
Vi gjør oppmerksom på at
ovennevnte totalsum er beregnet
ut fra kjøpesum tilsvarende
prisantydning. Det tas forbehold
om endring i gebyrer.

Oppgjør
Med mindre annet er avtalt
forutsettes det at kjøpesum

inkludert omkostninger er
innbetalt og disponibelt på
meglerforetakets klientkonto
innen overtagelse.

Øvrige kjøpsforhold

Overtagelse
Etter avtale med selger.

Eierskifteforsikring
Selger regnes i dette tilfellet for å
være profesjonell. Ihht. vilkårene
er det da ikke anledning til å
tegne eierskifteforsikring. Selger
har likevel fyllt ut egenerklæring
som ligger vedlagt i
salgsoppgaven og som kjøper
oppfordres til å lese før man
legger inn bud.

Energimerking
Alle eiendommer som selges/
leies ut, skal ha energiattest.
Unntak gjelder blant annet for
frittstående bygninger med
bruksareal mindre enn 50 m².
Det er eier som plikter å
fremlegge energiattest og er selv
ansvarlig for at opplysningene er
riktige. For ytterligere
informasjon se
www.energimerking.no. Dersom
eier har energimerket
eiendommen, vil komplett
energiattest fås ved henvendelse
til megler.

Budgivning utenfor
forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi
av budjournal. Det anbefales at
hver budgivers første bud har en
tilfredsstillende akseptfrist som
muliggjør en forsvarlig avvikling
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av budrunden. Ifølge
eiendomsmeglingsforskriften §
6-3 første ledd har
oppdragsansvarlig en plikt til å
oppfordre oppdragsgiver til ikke
å ta imot bud direkte fra
budgiver, men henvise til
oppdragstaker.

Budgivning i forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi
av budjournal.
Eiendomsmeglingsforskriften §
6-3 3. ledd forbyr
oppdragsansvarlig i
forbrukerforhold å
videreformidle bud til selger med
kortere akseptfrist enn til kl
12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. Lørdag
regnes ikke som virkedag. Vi
fraråder derfor å inngi slike bud
da de ikke vil bli videreformidlet
til selger. For øvrig henvises til
forbrukerinformasjon i vedlagt
budskjema. Ifølge
eiendomsmeglingsforskriften §
6-3 første ledd har
oppdragsansvarlig en plikt til å
oppfordre oppdragsgiver til ikke
å ta imot bud direkte fra
budgiver, men henvise til
oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør
utarbeidet av Norges
Eiendomsmeglerforbund av 1.
februar 2012 legges til grunn for
salget dersom ikke annet
fremkommer av salgsoppgaven.
Listen er tilgjengelig hos
oppdragsansvarlig samt på
www.nef.no. Til orientering er det
full avtalefrihet om hva som skal
følge med bolig og fritidsbolig
ved salg.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering
at meglerforetaket er forpliktet til
å foreta kundekontroll av begge
parter i handelen. For
oppdragsgiver skjer dette i
forbindelse med inngåelse av
oppdraget, og for kjøper på
tidspunkt for kontraktsinngåelse.
Dersom slik kundekontroll ikke
kan gjennomføres, er
meglerforetaket pålagt å avstå
fra gjennomføring av oppgjøret.
Partene er selv ansvarlig for
eventuelle kostnader og ansvar
dette kan medføre, uten at det
kan anføres et kontraktsrettslig
ansvar overfor meglerforetaket.

Solgt "som den er"
Eiendommen selges i den stand
den var ved kjøpers besiktigelse,
jf. avhendingsloven § 3-9. Dette
innebærer bl.a. at det kun kan
påberopes mangel der dette
følger av § 3-7 eller 3-8: "kjøper
ikke har fått opplysninger som
selger kjente eller måtte kjenne
til, og som kjøperen hadde grunn
til å regne med å få, eller når
selger har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen.
Dette gjelder likevel bare dersom
man kan gå ut fra at det har
innvirket på avtalen at slik
opplysning ikke ble gitt." Det kan
også foreligge mangel hvis
eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde
grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene for
øvrig. Kjøper kan ikke påberope
seg noen andre bestemmelser
etter avhl. kap 3 enn de regler
som er ufravikelige i
forbrukerforhold, jf.
avhendingsloven § 3-9, jfr § 1-2
(2).

Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling
samarbeider med sparebankene i
Eika Gruppen AS og konsernets
produktselskaper om formidling
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av finansielle tjenester. Ta gjerne
kontakt med oppdragsansvarlig
for et uforpliktende tilbud
vedrørende finansiering.
Meglerforretningene kan motta
provisjon ved formidling av
finansielle tjenester.

Vederlag og rett til dekning av
utlegg

Det er avtalt fastpris på vederlag
kr. 20 000,- pr. enhet for
gjennomføring av
salgsoppdraget. I tillegg er det
avtalt at oppdragsgiver skal
dekke tilretteleggingsgebyr
kr. 15 000-, markedsføring
kr. 18 000,- og visninger
kr. 2 500, - pr. stk.
Meglerforetaket har krav på å få

dekket avtalte utlegg i henhold til
oppdragsavtale. Dersom handel
ikke kommer i stand har megler
krav på å få dekket alle utlegg.
Alle beløp er eks. mva.

Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet
05.11.2014 og utformet iht. lov
om eiendomsmegling av
29.06.2007.
Opplysningene i salgsoppgaven
er godkjent av selger. Alle
interessenter oppfordres
imidlertid til grundig besiktigelse
av eiendommen, gjerne sammen
med fagmann før bud inngis.

Tinglysing av hjemmel
Dersom annet ikke avtales,
sendes skjøte/

hjemmelsdokument for
tinglysing i etterkant av
overtagelse.

Informasjon om
meglerforetaket
Trondheim Aktiv
Eiendomsmegling AS
Søndre gate 16, 7011 Trondheim
Organisasjonsnummer:
913124790

Ansvarlig megler
Bernt Skarsvaag
Tlf: 97 98 32 42
E-post: bosk@aktiv.no
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Arealoversikt seksjonering Eierbrøk

Væktarstua

Leil nr Etg Formål SNR

BRA iht avtale 

23.10.14 Teller Nevner

BRA lgh/rom

1 1 lgh 1 19,4 20              616             

2 1 lgh 2 19,4 20              616             

3 1 lgh 3 19,4 20              616             

htlrom 1 htlrom 4 19,4 20              616             

htlrom 1 htlrom 5 19,4 20              616             

htlrom 1 htlrom 6 19,4 20              616             

htlrom 1 htlrom 7 19,4 20              616             

htlrom 1 htlrom 8 19,4 20              616             

htlrom 1 htlrom 9 19,4 20              616             

htlrom 1 htlrom 10 19,4 20              616             

htlrom 1 htlrom 11 19,4 20              616             

12 1 lgh 12 19,4 20 616             

13 1 lgh 13 19,4 20 616             

14 1 lgh 14 19,4 20 616             

15 1 lgh 15 19,4 20 616             

16 2 lgh 16 36 36 616             

17 2 lgh 17 19,4 20 616             

18 2 lgh 18 19,4 20 616             

19 2 lgh 19 19,4 20 616             

20 2 lgh 20 19,4 20 616             

21 2 lgh 21 19,4 20 616             

22 2 lgh 22 19,4 20 616             

23 2 lgh 23 19,4 20 616             

24 2 lgh 24 19,4 20 616             

25 2 lgh 25 19,4 20 616             

26 2 lgh 26 19,4 20 616             

27 2 lgh 27 19,4 20 616             

28 2 lgh 28 19,4 20 616             

29 2 lgh 29 19,4 20 616             

30 2 lgh 30 19,4 20 616             

598,6 616            
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V E D T E K T E R 
 

for 
 

Sameiet Væktarstua,  
(org. nr. <organisasjonsnummer>) 

 
Vedtektene er fastsatt i forbindelse med tinglyst seksjonsbegjæring av xx.xx.xxxx. 
 
 
1. Navn 
 
1-1  Navn og opprettelse 
Sameiets navn er Sameiet Væktarstua. Sameiet er opprettet ved 
seksjoneringsbegjæring tinglyst xx.xx.xxxx.  
 
1-2 Hva sameiet omfatter 
Sameiet består av 30 næringsseksjoner på eiendommen gnr. 190, bnr. 52 i  
Tydal kommune. Seksjonene er i h.t kommunens vedtak av 09.04.2014, sak 17/14, 
regulert til fritidsleiligheter.   
 
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere 
seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og 
sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen 
 
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 
 
Fastsettelse av seksjonens sameiebrøk bygger på bruksenhetens areal iht 
seksjonstegninger. Bruksareal fra tegning kan avvike og kan ikke legges til grunn 
for enhetens faktiske areal. 
 
 
2.  Rettslig råderett  
 
2-1 Rettslig råderett 
Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig råderett 
over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre 
noe annet følger av lov eller disse vedtektene.  
 
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved 
eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet. 
 
 
3. Bruken av fellesarealene og den enkelte bruksenhet  
 
3-1 Rett til bruk 
(1) Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte 
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene. 
 
(2) Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet.  
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(3) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller 
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.  
Følgende tiltak krever forhåndssøknad til, og samtykke fra, styret:  

- Alle installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av 
parabolantenne, varmepumpe, markise o.l. 

- Oppsetting av skilt for virksomhet i næringsseksjon. Samtykke til oppsetting 
av skilt kan ikke nektes uten saklig grunn.  

 
(4) Ved bygging av markterrasser/balkonger så vil dette være fellesareal og den 
enkelte seksjonseier har eksklusiv bruksrett til den delen som naturlig tilhører egen 
seksjon.  
 
(5) Bruk av hotellets arealer som ligger på bnr. 14 reguleres gjennom egen avtale 
mellom Væktarstua Hotell AS og sameiet. Avtalen følger som et vedlegg til 
vedtektene.  
 
3-2  Ordensregler 
Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler.  
 
Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan bruker av seksjonen holde dyr 
dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige 
brukere av eiendommen.  
 
 
4. Vedlikehold 
 
4-1 Sameiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte sameier skal holde bruksenheten, og andre rom/annet areal som 
hører bruksenheten til forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe 
for de andre sameierne. Sameierne skal vedlikeholde slikt som vinduer, rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, 
apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer 
unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som 
rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og 
vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, 
listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  
 
(3) Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige 
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets  
felles-/hovedledning. Sameier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, 
balkonger o. l.  
 
(4) Sameieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.  
 
(5) Oppdager sameieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å 
utbedre, plikter sameieren straks å sende melding til sameiet.  
 
(6) Sameierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre sameiere for 
tap som følger av forsømt vedlikehold. 
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4-2 Sameiets vedlikeholdsplikt  
(1) Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så 
langt plikten ikke ligger på sameierne.   
 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom 
boligen, skal sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike 
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for 
sameieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av 
vinduer. 
 
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder 
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller 
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  
 
(4) Sameieren skal gi adgang til boligen slik at sameiet kan utføre sin 
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og 
utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for 
sameieren eller annen bruker av boligen. 
 
(5) Sameierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av forsømt 
vedlikehold fra sameiet. 
   
 
5. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 
 
5-1 Felleskostnader 
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal 
fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken, med mindre særlige grunner taler 
for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 
 
Unntatt fra dette er kostnader til forretningsførsel, revisjon, kabel-tv/internett og til 
Væktarstua Hotell (parkering/fellesstue/skistall/lagerplass) som fordeles flatt med 
likt beløp for hver seksjon. 
 
5-2 Betaling av felleskostnader 
Den enkelte sameier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp fastsatt 
av styret eller sameierne på sameiermøtet eller av styret. Akontobeløpet kan også 
dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre 
fellestiltak på eiendommen, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.  
 
5-3 Panterett for sameiernes forpliktelse 
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren 
som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 25. Pantekravet kan ikke 
overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på 
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.  
 
5-4 Heftelsesform 
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin 
sameiebrøk. 
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6. Pålegg om salg og fravikelse - Mislighold 
  
6-1 Mislighold 
Sameiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som 
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.  
  
6-2 Pålegg om salg 
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.  
 
6-3 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 styret kreve fravikelse av seksjonen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 
 
 
7.  Styret og dets vedtak 
  
7-1 Styret - sammensetning 
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre 
medlemmer. Det kan velges varamedlemmer.  
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av sameiermøtet. Sameiermøtet velger styreleder ved 
særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  
  
7-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for 
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
sameiermøtet. Styret har herunder å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller 
vedtektene er lagt til andre organer. 
 
(2) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.  
 
(3) Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives 
av de frammøtte styremedlemmene. 
 
7-3 Styrets vedtak 
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene 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.  
  
7-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer sameiet utad og tegner dets navn.  
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8.  Sameiermøtet 
 
8-1 Myndighet 
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. 
 
8-2 Tidspunkt for sameiermøtet 
(1) Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. 
 
(2) Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller 
når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever 
det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
8-3 Varsel om og innkalling til sameiermøte 
(1) Forut for ordinært sameiermøte skal styret varsle sameierne om dato for møtet 
og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Sameiermøtet skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på 
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig 
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.  
 
I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.  
 
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et 
forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall 
kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en 
sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen 
når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 8-3 (1).  
 
8-4 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte  
Sameiermøtet skal, uten hensyn til om det er nevnt i innkallingen: 
- behandle styrets årsberetning   
- behandle og eventuelt, godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående 
  kalenderår  
- velge styremedlemmer  
- behandle andre saker som er nevnt i innkallingen 
 
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før 
ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse, jf. 
eierseksjonslovens § 35 tredje ledd. 
 
8-5 Møteledelse og protokoll 
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen, med mindre sameiermøtet velger en 
annen møteleder, som ikke behøver å være sameier. Møtelederen skal sørge for at 
det føres protokoll fra sameiermøtet.  
 
8-6 Stemmerett og fullmakt 
(1) I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de 
eier.  
 
(2) Hver sameier kan møte ved fullmektig. For en seksjon med flere eiere kan det 
bare avgis en stemme.  
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8-7 Vedtak på sameiermøtet 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 8-4 i vedtektene kan ikke sameiermøtet fatte 
vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 
(2) Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av 
sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Ved valg kan 
sameiermøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som 
valgt.  
 
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  
 
(4) Det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer i sameiermøtet for 
vedtak om: 
 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten 

som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 
 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av 

eksisterende bruksenheter, 
 c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet 

som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,  
 d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom, som går ut over vanlig 

forvaltning, 
 e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål 

til annet formål,  
 f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 12 annet ledd 

annet punktum, 
 g) 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, 

 h) endring av vedtektene. 
 
(5) 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. 
 
(6) Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: 
- at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike 
- innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over 
seksjonen 
- innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene 
enn det som følger av pkt. 5. 
 
 
9. Ugildhet (inhabilitet) og mindretallsvern 
 
9-1 Ugildhet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål 
som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i. 
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning på 
sameiermøtet om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv 
eller nærstående i forhold til sameiet. Det samme gjelder avstemning om pålegg 
om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonslovens §§ 26 og 27.  
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9-2 Mindretallsvern 
Sameiermøtet, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet 
til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.  
 
10. Forholdet til eierseksjonsloven 
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om 
eierseksjoner av 27.mai 1997 nr. 31. 
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Leieavtale 
mellom 

 
Væktarstua Hotell AS ( VH ) 

Org.nr. 983079512 
 

og 
 

Sameiet - leiligheter på Væktarstua (SLV) 
Org.nr.  

 
Innhold: 
Denne avtale, mellom VH som utleier og SLV som leietaker. Avtalen har til hensikt å 
regulere leie og betaling av parkeringsplass, felles stue og skistall med lagerplass. 
Leieforholdet gjelder rett til leie av følgende areal på Væktarstua Hotell, gnr 190 bnr14 i 
Tydal Kommune 
 

1. Parkering: 
Hver eierseksjon/leilighet i SLV har iht denne avtale bruksrett til 1 parkeringsplass. 
Parkeringen er på nord/østsiden av bygningen. Avstand fra bygningen er ca. 10 meter. 
Tilkjøring til inngangsdør og parkeringsplass over VH eiendom er med i avtalen, samt 
brøyting. Ingen parkering foran inngangsdør.  
 

2. Felles stue 
Alle seksjonseiere i SLV har fri tilgang til disponering av felles stue i andre etasje på hotellet. 
Stua leies ut er ferdig møblert, med TV og bredbånd. VH besørger  renhold en gang i uka. 
Slitasje og behov for nye møbler kostes av sameie. 
 

3. Skistall/lagerplass 
I hotellets kjeller under cafe er det satt av areal for lagring og skistall. Arealene stilles til fri 
disposisjon til SLV 
 
Leiesum 
Leiesummen er avtalt å utgjøre Kr. 600,- pr. seksjonseier i sameiet pr. måned, totalt kr. 
18.000,-  
 
VH fakturerer SLV forskuddsvis hver 3 mnd. 
VH har rett til årlig å justere leiesummen iht. endringer i KPI, med virkning fra 01.01.2016 
med utgangspunkt i verdi fra 31.12.2014. 
 
Varighet 
Denne avtalen er inngått for en periode for 10 år, med oppstart fra januar 2015 med varighet 
til 31.12 2025.  
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Leietaker har rett til å fornye denne avtalen med 10 nye år, forutsatt at det varsles senest 6 
mnd før utløp av denne avtale. Utleier har rett til å kreve oppjustering av leiesummen iht 
markedspris ved avtale om 10 nye år. 
 
Tydal, 01.01.15 
 
Sameiet – leiligheter Væktarstua   Væktarstua Hotell AS   
  
    
 
 
       Helge Kvithammer 
Styreleder      Styreleder 
      

ØVRIGE KJØPSVILKÅR



VÆKTARSTUA / TYDAL



ØVRIGE KJØPSVILKÅR



VÆKTARSTUA / TYDAL



ØVRIGE KJØPSVILKÅR



VÆKTARSTUA / TYDAL



ØVRIGE KJØPSVILKÅR



VÆKTARSTUA / TYDAL



ØVRIGE KJØPSVILKÅR



VÆKTARSTUA / TYDAL



ØVRIGE KJØPSVILKÅR



VÆKTARSTUA / TYDAL



KOMMUNALINFO



VÆKTARSTUA / TYDAL



EGENERKLÆRING



VÆKTARSTUA / TYDAL



ØVRIGE KJØPSVILKÅR



Adresse Stugudalsveien

Postnr 7590

Sted Tydal

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 190

Bnr. 14

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2014-495977

Dato 21.10.2014

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Eier Helge Kvithammer

Innmeldt av Helge Kvithammer

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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HELP Boligkjøperforsikring         

>   Ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater 

  fra første stund

>  Advokat skriver reklamasjonen

>  Ingen egenandel

>  Stopper ikke-saker

>  Tar saken hele veien, helt til Høyesterett 

      om nødvendig

>  Dekker motpartens omkostninger

>  Ingen øvre grense gir bedre posisjon i forhandlinger

>  Kunden har ingen økonomisk prosessrisiko

HELP Forsikring AS

Postboks 1870 VIKA

0124 Oslo

Telefon: 22 99 99 99

post@help.no

www.help.no

An ARAG company

> Eierskifteforsikring er selgers 

 forsikring. Boligkjøperforsikring 

 er kjøpers motvekt.

> Du får tilgang til spesialiserte 

advokater og profesjonell hjelp 

 når du trenger det.

> Du unngår økonomisk 

 prosessrisiko. 

> Boligkjøperforsikring gir deg 

 trygghet hvis du skulle oppdage 

 feil eller mangler ved boligen.

> Boligkjøperforsikring er en liten 

kostnad i forbindelse med bolig-

handelen. Får du problemer er 

 det dyrt å stå uten forsikring.

>   HELP Forsikring representerer 

      deg som boligkjøper. Ved behov 

      tar du direkte kontakt med 

      forsikringsselskapet. Husk at 

      reklamasjonsfristene er strenge, 

      kontakt derfor HELP så snart 

      feil oppdages.

> Fri tilgang til spesialisert advokat-

hjelp ved klage på kjøpt bolig.

> Dekning av motpartens saks-

 omkostninger hvis disse blir idømt.

> Advokathjelp i fem år etter 

 overtakelse.

Hvorfor boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring gir deg:

Borettslagsbolig
3 900,-

Selveier- og aksjeleilighet
6 500,-

Enebolig, tomannsbolig 
(del av eller halvpart), rekkehus, 
hytte/fritidsbolig og tomt
9 200,-
 
Betales som en engangssum og varer i fem år.  

Ingen egenandel. Meglerforetaket mottar kr 1 200 i 

kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Vi tar forbehold om prisendringer.

Priser

Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring

Enkelt å tegne, trygt å ha:

Selv om selger gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om boligen, 

og eiendomsmegler gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig å gardere seg 

mot uforutsette problemer når man kjøper bolig. Dersom du likevel oppdager avvik fra 

avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag. 

HELP Boligkjøperforsikring gir deg umiddelbar tilgang til spesialisert advokat for å vurdere 

om du har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker alle 

kostnader ved å forfølge saken, og gir deg dermed en bedre forhandlingsposisjon. 

>   Boligkjøperforsikring tegnes 

      i samarbeid med eiendoms-

      megleren din senest ved 

      kontraktssignering.

> Oppdaterte forsikringsvilkår 

 er tilgjengelig på www.help.no. 

Vilkårene på bestillings-

      tidspunktet er gjeldende. 

         Villa-/innboforsikring

>   Dekket bistand først etter at det har oppstått tvist 

>    Man må inne advokat selv

>    Egenandel (vanligvis kr 4 000) + 20 % av kostnadene

>    Beløpsbegrenset (normalt kr 100 000)

>    Dekker normalt ikke motpartens omkostninger

>    Svakere forhandlingsposisjon

Gjeldende fra 01.01.15



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 e-signatur,

eksempelvis BankID eller MinID.

Med skriftlige bud menes også

elektroniske meldinger som e-post

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

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. 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. 

5. 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 kommet 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.

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 eiendomsmeg-

ling § 6-3 og § 6-4. 

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 rettsreglene 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. 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 står fritt til å forkaste

eller 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.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

Forbrukerinformasjon om budgiving
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FOR EIENDOMMEN:

Adresse:
gnr.                  bnr.                snr. / andelsnr.:

Oppdragsnr: UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:   

Kjøpesum   kr:......................................................................................................................................

Beløp med bokstaver   kr:......................................................................................................................................

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den:....................................................kl:...................................

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud 

med kortere akseptfrist enn til kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold:..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at 

budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter 

dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud vil bli forelagt kjøper når handel er sluttet. 

Ønsket overtagelsesdato: ...................................................................................................................................................................

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:...................................................................

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: 

Kontant ved kontraktens underskrift: 10 % av kjøpesum..............................................   kr ............................................................

Låneinstitusjon: .................................... Referanse og tlf.nr.:......................................  kr ............................................................

Egenkapital: .................................................................................................................   kr ............................................................

Totalt: .........................................................................................................................   kr ............................................................

Egenkapitalen består av:  Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
   
   Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn:....................................................................................................... Navn:.................................................................................

Fødselsnr:................................................................................................ Fødselsnr:..........................................................................

Adr.:......................................................................................................... Adr.:..................................................................................

Postnr.:.....................................................Sted: ........................................ Postnr.:.................................Sted:......................................

Tlf.arb.:....................................................Tlf.privat: ................................ Tlf.arb.:................................Tlf.privat: .............................

E-post:......................................................Arb.:. ....................................... E-post:................................................................................

Dato:...........................Sign:......................................................................Dato:......................Sign.: .................................................

Kun for Aktiv Eiendomsmegling. På uendrede vilkår forhøyes budet til:

Kroner Akseptfrist      Signatur                               Dato      Kl.                Akseptert

................................. .............................. ......................................... ...................... ................  ...........................................

................................. .............................. ......................................... ...................... ................ Sted.: ...................................

................................. .............................. ......................................... ...................... ................ Dato.: ..................................

................................. .............................. ......................................... ...................... ................ Sign.: ...................................

Budskjema

Adresse: VÆKTARSTUA, 7590 Tydal
Gnr. 190, bnr. 52, SNR________    Tydal kommune
Oppdragsnummer: 61140093

Epost: bosk@aktiv.no

Oppdragsansvarlig: Bernt Skarsvaag, tlf.: 97 98 32 42, bosk@aktiv.no
Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS, Søndre gate 16, 7011 Trondheim
Organisasjonsnr. 913124790

13.10.2015
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HURRA! 

– kundene har talt 

Vi megler frem dine verdier

Vi takker for tilliten våre kunder har vist oss. Vi er stolte av våre meglere som nok en gang lever opp til forventningene  

og setter kunden i fokus hver eneste dag. 

Aktiv Eiendomsmegling er bransjevinner kundetilfredshet* på Norsk Kundebarometer for femte året på rad. Det betyr at  

vi er eiendomsmeglerkjeden med de aller mest fornøyde kundene i hele landet. Mange dører skal åpnes og mange nøkler  

skal overleveres også i tiden fremover. Dette gjør oss ydmyke og stolte. Vi takker igjen for tilliten kundene har vist oss,  

og lover å gjøre vårt aller beste for fortsatt å tilfredsstille våre kunder.

www.aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling har landets mest fornøyde boligkunder – for femte året på rad.

« En meget dyktig megler som stiller  

 opp personlig i alle stadier av pro- 

 sessen med salg av din bolig. Han er  

 ærlig, pålitelig og gjør det han kan  

 for å yte sitt aller beste for sine kun- 

 der. Anbefales på det sterkeste.» 

 - Espen Wold

« Han er en engasjert eiendomsmegler  

 som bryr seg om menneskene han  

 møter. Jeg følte meg trygg på at han  

 forvaltet salget av leiligheten min på  

 en god måte.»

 - Halvard Furnes

« Kunnskapsrik og veldig dyktig megler.  

 Gir trygghet og sier tingene som de er.  

 Tilgjengelig og behjelpelig. Kan på  

 det varmeste anbefale henne.»

 - Tom Arne

« Han er punktlig, holder tidene som er  

 sagt. Blid, hyggelig og ærlig.  

 Gir hele tiden informasjon om utviklin- 

 gen i saken. Er veldig fornøyd. Derfor  

 tok vi kontakt med han for salg av  

 eiendom nr 2 :-)»

 - Aud Lauritzen

Noen av våre fornøyde kunders tilbakemeldinger:

* Av fem av de største eiendomsmeglerkjedene  
 som er målt, se kundebarometer.com

 Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt  
 ved Handelshøyskolen BI.


