
EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A

Oppdragsnr.

01230074

Selger 1 navn

Ruben Lægreid

Gateadresse

Olsagruvevegen 4

Poststed

AVALDSNES

Postnr

4262

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 2012

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 8

Antall måneder 9

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 Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse Montert sluk da dette bare var ett rør før

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

Beskrivelse Mangler skikkelig drenering, kjeller er fuktig må utbedres

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

Nei Ja

Beskrivelse Var lekkasje i tak til inngangsparti før jeg kjøpte hus. Dette er fikset

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

Beskrivelse gulv andre etg er skjevt, har rettet opp gulv i yttergang 1.etg da dette var også skjevt

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 sett tegn på mott, vet ikke om det er aktiv eller gammel mott

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 Nei

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

Nei Ja

Beskrivelse Kontroll av el-anlegg ca 2018-2020 en gang

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

Beskrivelse Har gjort alt tømrer arbeid selv, men er tømrer med fagbrev. Har byttet ildsted også

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

Beskrivelse Garasje står delvis på naboens tomt. Olje tank over bakken må fjernes
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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

Ruben Lægreid

IDENTIFIER

2fdd291d2dae9f9214f188c6
0a3766ffed3a8a95

TIME

18.02.2023 
13:32:14 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+gAwIBAgIKA4z0oj9yT0Fs5zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8wHhcNMjMwMjE4MTMzMjE0WhcNMjMwMjE4MTM0NzE0WjCB8zEXMBUGA1UEAwwOUnViZW4gTMOmZ3JlaWQxMTAvBgNVBAUTKDJmZGQyOTFkMmRhZTlmOTIxNGYxODhjNjBhMzc2NmZmZWQzYThhOTUxMzAxBgNVBAsMKlNpZ25lciBhdXRoZW50aWNhdGVkIGJ5IE5ldHMgT25lIHRpbWUgY29kZTEpMCcGA1UECgwgTmV0cyBCcmFuY2ggTm9yd2F5IC0gOTk2IDM0NSA3MzQxCzAJBgNVBAYTAk5PMTgwNgYKCZImiZPyLGQBAQwoQTQwN0Q1NkM5QzA1MjlBMkVCRDI3QURERjBCMzBGNEEwODAzMUU3NTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKV/uO2ImUbLq+0Lta+DvaNgAgyNKv7rt5rtmkui5jszf1M3aCyF9Nl5kQcKZYoxOlq0EYX/nueXzl6HiApABn5yjU6KAgsyLcGaQCkQbcKi67sMdzavOPTsio4DOWRMn41sT7agwLw/r5xMCeR7rcD7w+Z6ZIM/D6Y6loIUCwOYCndOPK7a9ltzGXnRm0I5Ys3jwqBHc9tCdXJYARA7/PeKNET9ihUTV8S+RmdztsoW7240uKHeORUfPXgVNJNgxZJ7Fdj1Qn+LIk4E0jJqCwplOUFFQ/QsRiNiThHLrC2e3fR70V3bFfvJxPQtXgGSDRvyf/uT7CLi7STwvAY502ECAwEAAaOBpTCBojAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwOQYIKwYBBQUHAQEELTArMCkGCCsGAQUFBzABhh1odHRwOi8vdmEubm9yZGVhLmVzZWMubmV0cy5ldTAdBgNVHQ4EFgQUX1cubx3CrLsDniod19QJkaqh5o4wHwYDVR0jBBgwFoAUxGXljDzDtSQ7N6xhvrlqHapb8B4wFQYDVR0gBA4wDDAKBghghEIBDwEIATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA1RJsiMjclg/tVUbVjK2QvxO1KHPB6x7M36bZBRO7TIGOHxY5AK8jYlDS2FULiwJpr5cJoUI8XX3sMLqt7n7UopQy4UKF3PikiMxPM7Tj9d7668kR9jcxkWvI7wahXJoZ8BmfTUIndtA0I3rnTB7wFnEJEN40apJpzydqDcDRSjyHsf2dzXPSYMyUqphk72JSuaj8cuM5HhwEsBwb5X2+jAcveOEH8WthHkNlFZb5UiScGSUSjDixVch1yxRZI5PaF09p2Hmpv7KZYqjIxplJ7n9viZGu827VLCUROGf0aS+sepmXqYuhJAFpIqIeQjWJrJrmBvIAtWm5pCG3/jmIEwAAMYICQjCCAj4CAQEwZzBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8CCgOM9KI/ck9BbOcwCwYJYIZIAWUDBAIBoIGxMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIzMDIxODEzMzIxNFowLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIDU6awXvlhe9H/QS4Sb5GuLI1+67MXWQIeOCFvXXzMmRMEYGCyqGSIb3DQEJEAITMTcwNTAzMDEwLzALBglghkgBZQMEAgEEIFzCiwdR2SUkzXGCluhG3rdoRZCNuQf8gkI1WYN9BtwIMAsGCSqGSIb3DQEBAQSCAQBoIYgBuaci0vDiw0FTMUGOcqz9JIEhw9bYkpgvGipi7LjCScrdRl545UZNPy2j+zkRSnHPtIqaFUc/5CqSxRZ6ek+4XmDLgkkQ8rFi6OJj+YcOfK0/69HDTXN873HOtiqFncqBUQ6F+YNlpvVru9+1+JxL4O4ED/Gisdl61Qpb501y71GtjqnxZCqcK0ZCCeu0JkKdlORVtZzC3kIUohefPDI4RahgeUpReoEKwMz3MKTD2pcI0jrs508zzKZxp4L1snkJQblDqtMj9WvEYUHEDbbfiDTDvKW5g3zMOccxkrexZnKEwLhcuhGmtEt3sElCgRXaZhPNNb4+GwvZ8m5xAAAAAAAA
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