BUDSKJEMA

Eiendomsmeglerforretning mnef.
Telefaks: 69 30 24 51 :: Telefon: 69 30 24 50 :: www.stavlund.no

Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen:
Adresse, gnr/bnr/snr/fnr, evt. annen eksakt betegnelse – (ved andelsleiligheter; andelsnr og/eller adresse)

Kjøpesum, med mur-og nagelfaste innredninger – og i den stand den befant seg ved besiktigelsen:
Kr.

+ vanlige omkostninger (som beskrevet i salgsoppgave fra Stavlund as)

FINANSIERINGSPLAN
Egenkapital består av følgende:
Salg av eiendom
Disp. kontantbeløp/bankinnskudd el. lign
Annet

Ved kontraktens underskrift 5%, min. kr. 100 000,Lån i
Egenkapital
Sum

VIKTIG, BUDFRIST, OVERTAGELSE, FORBEHOLD M.M.
Ønsket overtagelsesdato:
Dette kjøpetilbudet står ved makt t.o.m.
kl
, og er bindende for meg/oss frem til dette tidspunkt.
Dersom kjøpetilbudet innen denne frist blir akseptert av selger, foreligger det en bindende avtale mellom partene og forpliktelse til å
inngå endelig kjøpekontrakt, basert på Stavlund as sitt standar kontraktsformular (asis). Et akseptert kjøpetilbud er således å forstå
som en midlertidig kjøpekontrakt.
Kjøpetilbudet er gitt med følgende forbehold:

Jeg er innforstått med at tilbudet ikke kan trekkes tilbake dersom det har blitt meddelt selgeren,med mindre selgeren skriftlig samtykker i dette.
Jeg har lest meglers salgsoppgave for eiendommen med dens vedlegg, og har gjort meg kjent med de reguleringsmessige forhold i området.
Jeg er kjent med at megler ikke kan formidle informasjon om kjøpetilbud som er gitt med kortere svarfrist enn kl 1200
påfølgende arbeidag, etter siste annonserte visnings slutt. Etter dette formidles ikke bud med kortere frist enn 30 min.

BUDGIVERE

.
Megler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere
mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker
skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte,
eller indirekte kontrollerer mer enn 25% av eierandelene, eller stemmene i et selskap.

Navn:

Navn:

Personnr:

Personnr:

Adresse:

Adresse:

Telefon:

Telefon:

Mobil:

Mobil:

E-post:

E-post:

Kopi av gyldig legitimasjon (feks. førerkort)
den
Underskrift

Kopi av gyldig legitimasjon (feks. førerkort)
20
Underskrift

