
EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A Næring og Prosjekt

Oppdragsnr.

02220029

Selger 1 navn

Olav Emil Hansen

Gateadresse

Klæhaugvegen 14

Poststed

ÅKREHAMN

Postnr

4270

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 2006

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 15

Antall måneder 1

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap if

Polise/avtalenr. 8628833

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, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse Fliser lagt av eier.

Arbeid utført av Rørservice ,Åkrehamn/ S.O.Lund Åkrehamn

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

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

Nei Ja

Beskrivelse Var noen få for noen år siden,men har ikke sett noen etterpå.

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

Svar Nei

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

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

Svar Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse Ny Sernafil og Terassebord

Arbeid utført av Kalkulatøren Åkrehamn
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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

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

Vi bor i Sameiet og der er forsikring av skallet med, vi har bare innboforsikring.

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

Olav Emil Hansen

IDENTIFIER

3ee894689bf2ac9ce50258
3472d27a225940a6f0

TIME

30.01.2023 
14:40:36 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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MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCABgkqhkiG9w0BBwEAAKCAMIIEeTCCA2GgAwIBAgIKA4wRYqP6OSzLEzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8wHhcNMjMwMTMwMTQ0MDM2WhcNMjMwMTMwMTQ1NTM2WjCB9TEZMBcGA1UEAwwQT2xhdiBFbWlsIEhhbnNlbjExMC8GA1UEBRMoM2VlODk0Njg5YmYyYWM5Y2U1MDI1ODM0NzJkMjdhMjI1OTQwYTZmMDEzMDEGA1UECwwqU2lnbmVyIGF1dGhlbnRpY2F0ZWQgYnkgTmV0cyBPbmUgdGltZSBjb2RlMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8xODA2BgoJkiaJk/IsZAEBDCg3MTY5MDlGMDBDQ0VCNUIxMkYzRkUxRjMyMEYxOTU5MzA3QTIwQ0MxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAthljvRkd5caNeaPtez53Nu/1rQ3ETQu2FH2PPCFcpyJdGGjZWKvFqCGwP4qGpnP57L3GAf0WblSgaCRaEl0eExMWJS4oRpQwP7ff2DJueiJgAcdsias4LjWfoxK6kcOurRmaRTO5mB5yWcqd3qb1tZPSoFOB1fmHaWTAnR3yF099SgBDOaJqsAvw8nzYCUTu/98GOJfIYc6rql5HnwXligbK67NTRIoyowXGc9wqushHogGd3JEB9hbENccQpRLw4qzzxglr9coyRiDpdnlxWe/INYGWfry0NvWnOd+v57t1vrlHueY3ug2gBzXR3gbTm4wMiKpRUELUVphlFGzhJQIDAQABo4GlMIGiMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDA5BggrBgEFBQcBAQQtMCswKQYIKwYBBQUHMAGGHWh0dHA6Ly92YS5ub3JkZWEuZXNlYy5uZXRzLmV1MB0GA1UdDgQWBBRZNp5ClSpMzFi9CGZLG2/tfcgMjTAfBgNVHSMEGDAWgBTEZeWMPMO1JDs3rGG+uWodqlvwHjAVBgNVHSAEDjAMMAoGCGCEQgEPAQgBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAqu5nElmWBiqlV3kIkWmjcemu+BpaI6LF+x2Kg/1s0+92ApU3pvbYqjFQMkSH5ltJ0CDK8jd7AGdCsTIFrKfhnf7lacRcryCzo54gdyyiOhLdVAKSo4Z0NYWcykcCr4NhUZrRvvuYCkb/bHweL0IDF9fHwOUNzhNF2gXZKZfuxzlUcazgliiLP0eS8nAFFVRKeOaz9EUtPsomX1SEp6Az89YxnPAK9jf/LOl6XoSelNSsIK1LqbDQC64AR+D7C2nVqUE9L4YAnY+dJU4Y1QYe68nMmlLaN+kY/yV9pKbW+LQExAcFW3PQnYBxx9rmBEMdEjOMA9VAoQlWMu2rD/D4VAAAxggJCMIICPgIBATBnMFkxHzAdBgNVBAMMFk5ldHMgRS1TaWduaW5nIENBIC0gRzExKTAnBgNVBAoMIE5ldHMgQnJhbmNoIE5vcndheSAtIDk5NiAzNDUgNzM0MQswCQYDVQQGEwJOTwIKA4wRYqP6OSzLEzALBglghkgBZQMEAgGggbEwGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMjMwMTMwMTQ0MDM2WjAvBgkqhkiG9w0BCQQxIgQgTwypgxavPaKKsx4DYRo4H76xlqhH9scRWxuo54CQGMkwRgYLKoZIhvcNAQkQAhMxNzA1MDMwMTAvMAsGCWCGSAFlAwQCAQQgdjafR40bkhTXNn/1dWNX6BQecP//abJG6U4eWfJwKiIwCwYJKoZIhvcNAQEBBIIBAE6ff/NVl0c9yqG+6+jMu3z6SXV+dkH9boS6P84Pqn9clCKjJhLp8IRxGxkjO/7oa7of5/dr906ESOWpmdRTI6TMeUyvaFob4ucmjfiPLp1VDWwpXDYZvnwZRI52EoiUtYjKIrRFabOYsOpcTapV3tGiHJ5lmVg3Jjv9LgQQ7Wh6/3cS0EvJd+Co6DPX/qbrfnXOyo6YXa2AB2wRApSMJhWcdocouVGevvRjTgRjYyOhz3XTtn+0HfXFrpxW4adMNiRxiBdTxa8WG1kwTbh7EIeWaHWsDo0A0+H8eUEVxuz0Dgbab0Y4WZsmhbSvHrTs5kxLjopw7hMpBYSpiaP4ENkAAAAAAAA=
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