
EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A

Oppdragsnr.

01220021

Selger 1 navn

John Kristian Nordeide

Gateadresse

Austre Kringsjå 1B

Poststed

SVEIO

Postnr

5550

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja

Når kjøpte du eiendommen?

År 2014

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 4

Antall måneder 2

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap TRYG forsikring

Polise/avtalenr. 4164703

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja
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2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Installasjon av nytt dusj-kabinett

Arbeid utført av Rørlegger Thuestad

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Nei Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Nei Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Nei Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Nei Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

Beskrivelse Har vært mus/rotter i ytterbod, men det ble lagt inn musebørste. Ingen problemer siden.

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Nei Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Oppgradert sikringsskap

Arbeid utført av Haugaland kraft

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Nei Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja
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16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Nei Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Nei Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Nei Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

Beskrivelse Tilsvarende mus/rotte i ytterbod i naboleiligheter

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

Nei Ja
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Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende
opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny
signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller

mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller

når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom

etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.

ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

John Kristian Nordeide

IDENTIFIER

06b377ded5031ff0c1163c5c
6e8be9fadf4bcc29

TIME

17.10.2022 
18:56:20 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.→      

The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. 

Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      
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MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCABgkqhkiG9w0BBwEAAKCAMIIEfzCCA2egAwIBAgIKA4cohZtQXAoLVzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8wHhcNMjIxMDE3MTg1NjIwWhcNMjIxMDE3MTkxMTIwWjCB+zEfMB0GA1UEAwwWSm9obiBLcmlzdGlhbiBOb3JkZWlkZTExMC8GA1UEBRMoMDZiMzc3ZGVkNTAzMWZmMGMxMTYzYzVjNmU4YmU5ZmFkZjRiY2MyOTEzMDEGA1UECwwqU2lnbmVyIGF1dGhlbnRpY2F0ZWQgYnkgTmV0cyBPbmUgdGltZSBjb2RlMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8xODA2BgoJkiaJk/IsZAEBDChBRkJEQTA1NkI3NTcyNzZCOEM2QzFDQzI4MzAxMEVEOTc4REU3NkU2MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxIweAoCDrsj2I3z5JbK0gDomoL3eEPZJsHXdpBYxWxpJUWTsM38yZFPFBH/hyD8moFUE43qRbMoj5DDLDHma3a+kwcZZvP/6qL3ijjgTiQo+qWcIFNgeROxkQMcj17WLyHPcaY0O8nkcCEuvozLKTttG7Uh0qqVlvkuCU0DNuDlWQYMLVl7Npcfa77A/2+YB9D5GgLHG/DWPzFEcRv+qtnVwrm2GC0jvmf5+0PWrg2gOVwD3yyuLwTrpnf9LEmuwO3DVwghassd68lkSxGpFjGtuvEN+YETn5vJki4Qv1RJpAiTL15RaZp4/g70dTzeuyBH7wUrUt8M7ERWnftpEFwIDAQABo4GlMIGiMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDA5BggrBgEFBQcBAQQtMCswKQYIKwYBBQUHMAGGHWh0dHA6Ly92YS5ub3JkZWEuZXNlYy5uZXRzLmV1MB0GA1UdDgQWBBTQXf/Cst30ZoJkKFPqkfV4ymc9sjAfBgNVHSMEGDAWgBTEZeWMPMO1JDs3rGG+uWodqlvwHjAVBgNVHSAEDjAMMAoGCGCEQgEPAQgBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDqtuUjHShetHdIo3lD5rjWK3yzknqJvADuPMhKqvMjswSQFMXaVt9AU5kKsE8vOHidSRnCeYRK+XieD4q6WNhLqbl+LZkIRHirvZAluciz3MIhnRIUBpO8fLnYQKUS82udZPUkJFrv1BLO5nb84qzWUBllwq187cusymmxhdPiRL+GLJfq8LbMl24amS53NcJ7vTbKqHkCRLnEf2aZruqQx/h14g39BiKtd51Dgh5k78jopcRvcOMLC9dx6ZuzUsZWiRuAsiDmcIFOl0MLX4KJVqWU2wBLux04IV0MrlgJAZ+WzvsNiX7q1SRLyWnRAzEffnTp+CPJf3qRt6IuQ+h2AAAxggJCMIICPgIBATBnMFkxHzAdBgNVBAMMFk5ldHMgRS1TaWduaW5nIENBIC0gRzExKTAnBgNVBAoMIE5ldHMgQnJhbmNoIE5vcndheSAtIDk5NiAzNDUgNzM0MQswCQYDVQQGEwJOTwIKA4cohZtQXAoLVzALBglghkgBZQMEAgGggbEwGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMjIxMDE3MTg1NjIwWjAvBgkqhkiG9w0BCQQxIgQguxeeIBCKQJCaE1i82AbbJ9WoUE1fVykzt3BguQHVlNgwRgYLKoZIhvcNAQkQAhMxNzA1MDMwMTAvMAsGCWCGSAFlAwQCAQQgHdsVUwczWUvb6SAy0H5QGdl6UjJc79w4GlS4cx8It4owCwYJKoZIhvcNAQEBBIIBAJuFLfki39vqmU94ucst0ofddXQOpUaUYX/KpEPvQdpMniMsMfqXPdoA1dkwnuRajoJmvm2eze0+OIPxPlXxUk1t8h3yPL08DJV4Io6s5F8B2hUH63056z2II8avnjCgFNk8uXQpUwdZcLBMLWFPHBPWwW9H2Xzi3XOjnJFG/CJ644ZB7eMfygS6FEiH/mUzJeXFEGTRcTo9hX/DIdtOkysOYv+xqMNU/ifJX4yWufWyPwHJBg67bo8WJO37GwFRPLMy6TKJ3HDnhT+Jc/kSSDz+Wdfhkexx/WUcb1ZPtWpkSlP0q0Bs9Z5rTENqPTJn3o2QYqAqrjL+GNNlsg8gVCwAAAAAAAA=

		2022-10-17T18:56:22+0000




