
EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A

Oppdragsnr.

01230076

Selger 1 navn

Monica Eriksen

Gateadresse

Bakkevegen 11C

Poststed

KARMSUND

Postnr

5542

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 2019

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 3

Antall måneder 7

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

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 Nei

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

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 El bil lader

Arbeid utført av I regi 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

Beskrivelse Svi lukt i sikringsskap - ordnet.

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei Ja

Beskrivelse Lader levert av haugaland kraft, kan overtas mot et tillegg, blir demontert før overlevering om ikke.

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

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

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Haubo

Arbeid utført av I regi av borettslaget

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

Nei Ja
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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

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

Monica Eriksen

IDENTIFIER

8ce7cb0b39755f7ba9ef0ec
c5372f00670a0e2bb

TIME

24.02.2023 
10:17:08 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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MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCABgkqhkiG9w0BBwEAAKCAMIIEdzCCA1+gAwIBAgIKA40686SjrjFezzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8wHhcNMjMwMjI0MTAxNzA4WhcNMjMwMjI0MTAzMjA4WjCB8zEXMBUGA1UEAwwOTW9uaWNhIEVyaWtzZW4xMTAvBgNVBAUTKDhjZTdjYjBiMzk3NTVmN2JhOWVmMGVjYzUzNzJmMDA2NzBhMGUyYmIxMzAxBgNVBAsMKlNpZ25lciBhdXRoZW50aWNhdGVkIGJ5IE5ldHMgT25lIHRpbWUgY29kZTEpMCcGA1UECgwgTmV0cyBCcmFuY2ggTm9yd2F5IC0gOTk2IDM0NSA3MzQxCzAJBgNVBAYTAk5PMTgwNgYKCZImiZPyLGQBAQwoMUU0RkYwMTI3RDMzNjA1MkRDRUJBNDFERjM1QkM2OTQ1NUQyNEZCODCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANl1FesYyihyji198rJ0NN10EcjFhSowTO+3lqpW+8Bg+NjGmKFQhCHj5fx0+SNsTvy7T7Bl6/fERevXW32OF8ZbLraLE3px2ALpxCoaZRTe+R0+nl10RsNxqnOgqsfVvZir+XBpr7moeJx0uDCT2vnkI2k2vXijyFGg5UNC4qnh5z7ECP5BarQ9D0SYsAJvtQcILO6CUhj3aRrBLqT3ro5crQM9CUrScZj7wRMBKLhjk2TlzFzjUawNPjhA9KE1VfKxMNPIaOIesVOL9oDcmaI/5I1hk7kkfBZuop/y/98qjMw0OgKpy+0ojbH4vFdCaAZmNLlVNrVLHOjwMl0fb38CAwEAAaOBpTCBojAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwOQYIKwYBBQUHAQEELTArMCkGCCsGAQUFBzABhh1odHRwOi8vdmEubm9yZGVhLmVzZWMubmV0cy5ldTAdBgNVHQ4EFgQUIlUNJM8UmwKvgKPGMmQaNq49xcIwHwYDVR0jBBgwFoAUxGXljDzDtSQ7N6xhvrlqHapb8B4wFQYDVR0gBA4wDDAKBghghEIBDwEIATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAT8MLG0QHUTKwbzP3oCB7HZIRHdGHyCcPVMIBy82GDAvFu0ke/Lpk5boPSRLKNRqwA8xFuaisSXLFwTqHhXAUyqAZVR2g8+ovOUguilDn6ehGbx0QLq37Ky8bay3RvQYesnS3JWVbjSB2mmNHrHEMJ1cKI4oX0pEYca4JJ8oIjaneUxgx3RbqfVKYuje7t5KvyC65/w7Z90L0tWrwHL6kW3XuVderfyMnl3+IzLhE8nBMt9YohdWPwsuyCtlagloqvK4rhx2x3gmjZoPj3hNgUtasVa5ixOCOOzt2sZIYkhaqVf7b2bqSRY/J/y+f7iUnqZgYU2337dCPlvDMfpzungAAMYICQjCCAj4CAQEwZzBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8CCgONOvOko64xXs8wCwYJYIZIAWUDBAIBoIGxMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIzMDIyNDEwMTcwOFowLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIOaHSRXLkJ+ioMq4W9JSATVva+N0chLDe19EJmdI+VvSMEYGCyqGSIb3DQEJEAITMTcwNTAzMDEwLzALBglghkgBZQMEAgEEIPSonGT1F63FaOGOQAx0AQWXVdR6bMB0UCyA3IbOHi37MAsGCSqGSIb3DQEBAQSCAQCLrDjSLj0Y4FFwkTnbcId19vId/eIx3SNAt6mRZC3nwhACnMbN+8YouWQMkhVCS1ylH+GMXsFssVS5TD/ou2BBMDUsGbmvi0e66n7cZtZDHIlsANuhLKEe6Qkq2olCEJrwBBT2yxQcBi76xcbxBiAy91iQ3LLVPo9OQ8xxV7JcxKmeEhwj2R2xpLsLNrJOqY5q/BtIHjYz3KUSLmUqHH7JireD37ahKBDpzYk6CEtDkiAj3Q7UnKCeZlQ0H1ShS7jrCHMT1ugSkYlnEPmplUMnN3BGySdzZG1Mjn258fDQlFYI07cBaA6H4hnUcpyProqA00gqbVUv6cZamiyjPLpwAAAAAAAA
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