
EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A

Oppdragsnr.

01230084

Selger 1 navn

Erik Haraldseide

Gateadresse

Kvalsvikvegen 24E

Poststed

HAUGESUND

Postnr

5515

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 2020

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 1

Antall måneder 5

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap fremtind

Polise/avtalenr. 20951092

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 totalrenovering av 3 bad

Arbeid utført av RB Johannesen og murmester Haraldseid & Husebø as

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

Beskrivelse totalrenovering med papirer på membran

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 Ja, kun av faglært

Beskrivelse totalrenovering av hele boligen Her er alt av vann og avløp byttet. også utvendig.

Arbeid utført av Hervik Rør

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

Beskrivelse Per i dag er skorsteinen ikke i bruk. Innsats må medregnes om den skal tas i bruk.

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 Totalrenovering av hele elektriske anlegget innvendig og utvendig.

Arbeid utført av Bjelland elektro

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

Beskrivelse Lader i garasje til hoveddelen og på nordsiden til leiligheten
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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 Hele huset er bygget om. Hereid hus satte opp påbygget (øverste etasje) Garasje ble bygget av faglært med hjelp
av huseier.

Arbeid utført av Hereid Hus

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

Nei Ja

Beskrivelse Leilighet i 1.etaje

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse Leiligheten er godkjent

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

Nei Ja

Beskrivelse Hele boligen er bygget om, med alt av godkjenninger.

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse Alt er godkjent

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
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Tilleggskommentar

Som skrevet over, er hele boligen bygget om og totalrenovert. Alt av papirer på byggingen og godkjenninger hos kommunen er i orden.

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

Erik Haraldseide

IDENTIFIER

0c681f3afeffa8efeec9a76dc
9f0bc30c3ef4637

TIME

23.02.2023 
11:20:08 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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MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCABgkqhkiG9w0BBwEAAKCAMIIEeTCCA2GgAwIBAgIKA40vfGPA9WcpjTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8wHhcNMjMwMjIzMTEyMDA4WhcNMjMwMjIzMTEzNTA4WjCB9TEZMBcGA1UEAwwQRXJpayBIYXJhbGRzZWlkZTExMC8GA1UEBRMoMGM2ODFmM2FmZWZmYThlZmVlYzlhNzZkYzlmMGJjMzBjM2VmNDYzNzEzMDEGA1UECwwqU2lnbmVyIGF1dGhlbnRpY2F0ZWQgYnkgTmV0cyBPbmUgdGltZSBjb2RlMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8xODA2BgoJkiaJk/IsZAEBDChFRTM5Q0MzMDhCMkZCODE3QTBEMjI5QjdCRURGNEQ4M0E1Q0I0OTZEMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAz78zn8TfBJPTCdgjz2Q3DCvCAuSaCpb1KIBVyrEvIviB/jP0+11V/OkGiemOLaKibPy5YLEZJW68wkdjcyO0xKBpnhNyCmrNTuMTJV/LrZodQUMGIMaqELsoKcIuBt1FSEWNp/3i52TfkfdsK6ajgFjUF+cGrUO0NelhDtiZZv6laDsDZr0Sb2JdLIAIFXcox9hE0LDnsRl5p8nvuM9ow+795gu1Yoi8e6DwfDevUy4+lZ0zOaKtOwLMu1LhPpM9T1IF2Vq4PHMN+s4LNVl/X1l0BTfO91KWJrPIQwBoZMZzq+8CUaBgt8wd1Tio5pvut+mU6UEBzY9mkPe8EtpjFQIDAQABo4GlMIGiMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDA5BggrBgEFBQcBAQQtMCswKQYIKwYBBQUHMAGGHWh0dHA6Ly92YS5ub3JkZWEuZXNlYy5uZXRzLmV1MB0GA1UdDgQWBBQSl8BDinUTIxbm5y44VI8ns3YTOjAfBgNVHSMEGDAWgBTEZeWMPMO1JDs3rGG+uWodqlvwHjAVBgNVHSAEDjAMMAoGCGCEQgEPAQgBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAPALagwF/Q1C7kajyPqogEWU354RcGdzfz6dtkgp62T+auoydsG++JD7/g84t4U7ce/ms9OnuCvKi1myo/+N/RuUe4H1iptF+mv6arhZHiktAHV51Rzc7ZWt19GG6Fwk/x1mNTbprUmC9GnotSIapizSjTqlKb8EqPJLgTjhyMEkel681B3RmJIWRhNjh6fq30zO4Bc3xS2hDyI7stUP3Ha+tBkLrZQZh+rTEhhmjvoJ7sSdCfodRQIR29/oO3YDjHBpuzbE5IoEat/VQksvEUDfOKz/PGhQRGo2KTyAhbvLuaxGUqpRucO6q9jN9pG5eiiA8LI7D+1EW6ObkVNfhxAAAxggJCMIICPgIBATBnMFkxHzAdBgNVBAMMFk5ldHMgRS1TaWduaW5nIENBIC0gRzExKTAnBgNVBAoMIE5ldHMgQnJhbmNoIE5vcndheSAtIDk5NiAzNDUgNzM0MQswCQYDVQQGEwJOTwIKA40vfGPA9WcpjTALBglghkgBZQMEAgGggbEwGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMjMwMjIzMTEyMDA4WjAvBgkqhkiG9w0BCQQxIgQg0TxuZkvJjDbyI9DFHGmYv73h5H5seGCqErqBK0PqdhYwRgYLKoZIhvcNAQkQAhMxNzA1MDMwMTAvMAsGCWCGSAFlAwQCAQQgElxgOHsVvP4+m7onSiAc2doIbXZKpvvqXUsRd0PxMzAwCwYJKoZIhvcNAQEBBIIBAHi/cGN0fsCiSrBKG42HDsfaQhZrSPeP5pAnIH3OAkoLHS+/jWGIjFhX0PUcQTRo1iWh1uKfap50wRWLOWprKdzQlwz01xu0TyYDP/380+/HgmcRJC6oDjYKvG+WCCFdlqS5nPTcS6DuLRHvsf0RnStyRUFuZafwU4hgTbyf47z3nhzWThuFy3rADJFM4IiPrVPYUyrmEH3OPNIsHuHB9VcsTHZaljB7UvCkETy5r0NWYIiepfjquYxsayY05LS0FfRx7ye4AU9ZRXhQ8+5Bdy0rNa9UogU8sC4hH4/B52nskgPFLU1FR9FKan6nuGPetMdGUrV44IFaUO7/MGi//Y0AAAAAAAA=
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