Hvitveisstien

- med solrik utsikt i et landlig bomiljø!
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Velkommen til Langhus
– et moderne og hyggelig tettsted!
Trivelige Langhus ligger i Ski kommune, ved grensen til Oppegård. Den
sentrale beliggenheten og korte avstanden både til Ski, Kolbotn og Oslo har
gjort Langhus til et attraktivt og svært populært område å bo i.

Landlig, men likevel sentralt

Med bil har du et flott utgangspunkt fra Langhus til både Oslo og
svenskegrensen. Til Ryenkrysset er det kun 15 km, mens en handletur over
svenskegrensen er unnagjort på ca en time. Ski sentrum ligger fem minutter
unna, mens du kommer til vakre Drøbak på knappe 20 minutter.
Vevelstad stasjon ligger bare 700 meter fra Tussestien. Her går toget til Oslo
direkte hver halvtime og tar deg til storbyen på 30 minutter. I helgene kan
du også bruke nattbuss fra Oslo, og flybussen til Gardermoen stopper like
utenfor ICA butikken.
Det lokale rutenettet med lokalbuss i området er også svært bra, samtidig
som gode gang- og sykkelveier tar deg enkelt og greit rundt i lokalmiljøet
– også uten bil.
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TUSSETJERN

Trygghet og trivsel for alle!
Langhus er et trivelig og moderne sted å bo, både for unge
og eldre, med kort vei til skoler, barnehager (Tussestien
barnehage er nærmeste nabo) og offentlig kommunikasjon.
Her finnes et lokalsenter, to togstasjoner (Vevelstad og
Langhus), kirke, ungdomsskole, tre barneskoler, et eldrehjem
og idrettsanlegg.
Langhus tilbyr aktive innbyggere et flott idrettslag, speider
og korps. Fra Tussestien har du gangavstand til en flott
idrettsarena med fotballbaner, håndballhall der det spilles
eliteseriehåndball og klubbhus.
Rett utenfor døren din ligger store skogsområder med
turmuligheter, både til fots, på ski og på sykkel. I Ski finner
du 140 km med skiltede sykkelstier og 250 km merkede
skiløyper. Spesielt er Sørmarka i Ski et populært turområde.
Om vinteren finnes det syv varmestuer i dette området, og et
utall skiløyper som passer de fleste.
Om sommeren kan du gå videre oppover Tussestien. Her
ligger idylliske Tussetjern, som er et yndet utfartssted
for store og små. Langs Gamle Kongevei kommer du til
Nøstvedtmarka, et populært tur- og friluftsområde. Du kan
svinge fiskestangen i mer enn 40 innsjøer i kommunen.
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HVITVEISSTIEN BOLIGSAMEIE

Velkommen til Tussestien Boligsameie!
Tussestien Boligsameie er tegnet av arkitektkontoret Halvorsen & Reine, som har
vunnet en rekke priser for arkitektonisk nyskapning og god byggeskikk. Fasadene
bygges i tre, og enkelte partier trekkes tilbake slik at fasadene brytes opp og tankene
ledes til småhusbebyggelsen i nærområdet. Arkitekturen er urban og stilfull, samtidig
som materialvalget og fasadevariasjonene er tilpasset byggeskikken i området.
Leilighetene vil bli bygget av den anerkjente entreprenøren Skanska.
På denne flotte eiendommen er det prosjektert i alt ca 90 nye selveierleiligheter
fordelt på fem hus. I prosjektet inngår også et nærsenter med blant annet ICA
supermarked og frisørsalong.
I trinn én (Blåveisstien) har beboerne allerede flyttet inn i de første 18 leilighetene, og
nå står trinn to (Hvitveisstien) for døren.
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Luftig og solrikt med flott utsikt!
Boligene i Hvitveisstien ligger høyt og luftig til. Tomten skråner mot
sydvest, hvilket bidrar til å skape lys og luft for leilighetene. Den
skrånende tomten skaper også et naturlig skille mellom boligene og
nærsenteret. Her kan du velge mellom 2,- 3- og 4-roms leiligheter
i seks ulike varianter og størrelser. Leilighetene er lyse og solrike,
med romslige balkonger/terrasser orientert mot solen og utsikten.
Leilighetene i 1. etasje får ekstra store terrasser, de største blir
over 50 m2, i tillegg til en forhage i tilknytning til inngangspartiet.
Inngangssiden av bygget ligger mot en koselig hundremetersskog.

Moderne, lettstelte og praktiske
leiligheter med god standard
Boligene i Hvitveisstien har effektive, gjennomlyste planløsninger
etter moderne norsk standard. Den ekstra store heisen går fra bod
kjelleren og opp til 4. etasje.
Etasjeskillene bygges i betong/leca med betongpåstøp, hvilket sikrer
gode lydegenskaper. Kjøkkenet leveres av Norema, og integrert
oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp følger med. Alle leilighetene
sprinkles. Her får du 14mm eikeparkett, opplegg for telefon, bredbånd
og kabel-TV, downlights, fliser og varmekabler på bad - akkurat slik du
kan forvente i et moderne og tidsriktig nybygg.

Velutstyrt senter i tøffelavstand
Fra Hvitveisstien kan du spasere rett ned til nærsenteret på området
og kjøpe ferske bakervarer eller en ferdiglaget, rykende varm middags
rett. Senteret rommer et stort supermarked med delikatesseavdeling,
i tillegg til frisør og interiørforretning.

DU KAN VELGE MYE AV INNREDNING,
FARGER OG MATERIALER SELV!
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Leilighet 1 – 7 – 13 og 19
Svært romslig 3-roms endeleilighet med stue/kjøkkenløsning på hele 42 m2 og store
vindusflater mot syd og vest. Hovedsoverommet har vinduene usjenert plassert på
gavlen. Leiligheten er praktisk plassert like ved heisen.
Leilighet nr 1 får svært romslig terrasse på stuesiden og forhage ved inngangspartiet.
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Leilighet 2 – 8 – 14 og 20
Praktisk 3-roms leilighet med god oppbevaringsplass. Begge soverommene har egen
bod som kan brukes som ”walk in” garderobe. Hovedsoverommet har dessuten vindu
mot den stille delen av bygget.
Leilighet nr 2 får stor terrasse og et privat areal ved inngangspartiet
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Leilighet 3 – 9 – 15 og 21
Dette er den minste, men også den rimeligste, leiligheten i bygget. Her er soverom, bad
og bod praktisk atskilt fra oppholdsrommene. Den rasjonelle stue/kjøkkenløsningen
gir rikelig med sol gjennom sine sydvestvendte vinduer. Leilighet nr 3 får en romslig
terrasse mot sydvest, og et ekstra stort, privat areal ved inngangspartiet.
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Leilighet 4 – 10 – 16 og 22
Spesielt godt løst 4-roms leilighet med kjøkkenet elegant plassert mellom stue og
spisestue for optimal plassutnyttelse. Vinduet i spisestuen gir leiligheten et flott
gjennomlys. Her har hovedsoverommet direkte adkomst til eget, privat bad, og de to
største soverommene ligger uforstyrret mot den stille delen av bygget.
Leilighet nr 4 får usedvanlig store utearealer i form av en stor, stor terrasse mot
sydvest og en forhage ved inngangspartiet. Totalt får denne leiligheten over 90 m2
private utearealer!
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Leilighet 5 – 11 – 17 og 23
En svært godt løst 3-roms leilighet med soverommene praktisk atskilt fra
oppholdsrommene. Den gjennomarbeidede stue/kjøkkenløsningen gir lys, luft og god
romfølelse.
Leilighet nr 5 får en stor terrasse og en stor privat forhage; denne leiligheten får
nærmere 60 m2 private utearealer!

10

Prospekt_hvitveis.indd 10

20-01-10 16:05:01

Leilighet 6 – 12 – 18 og 24
Byggets største leilighet er plassert i enden av bygget. Her bor du usjenert med vinduer
i tre himmelretninger. Legg spesielt merke til vinduene i spisestuen, som gir et flott
gjennomlys. Stue/kjøkkenløsningen er ekstra romslig, på over 40 m2.
Hovedsoverommet ligger mot byggets stille side og har eget, privat bad.
Leilighet 12, 18 og 24 ligger helt i enden av bygget, lengst fra heisen, og får derfor et
tilnærmet privat areal på svalgangen ved inngangspartiet. Leilighet nr 6 får en romslig
uteplass på ca 20 m2.

11
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Bad, kjøkken og private uteplasser

KJØKKEN
Kjøkkenet leveres av Norema i henhold til plantegninger for den enkelte
leilighetstype. Leveres i hvit MDF, med laminat benkeplate og børstede,
rustfrie håndtak.
Mellom over- og underskap leveres hvite mosaikkfliser som standard. Som
tilvalg tilbys tapetsering med glassplate foran.
Det leveres slimline avtrekksvifte, et felles anlegg for avtrekk fra bad og
kjøkken.
Dobbel oppvaskkum med ettgreps kjøkkenarmatur følger med.
Hvert kjøkken får 2 stk lysarmatur under overskapene med stikkontakt
integrert i armaturet.
Hver leilighet får egen varmtvannsbereder på 120 liter, plassert i
hjørneskap i kjøkkenbenk.
Kjøkkenet leveres med integrert oppvaskmaskin, platetopp og stekeovn
fra Whirlpool.

BAD
Badene leveres med grå fliser på gulvet (10 x 10
cm) og hvite, matte fliser på veggene (20 x 20 cm).
Det leveres dusj på stang med termostatbatteri,
dusjsonen avgrenses med foldevegg i glass.
Alle badene får opplegg for vaskemaskin og
kondenstørketrommel.
WC leveres vegghengt med innebygget cisterne.
Over vasken leveres et praktisk speilskap, og
under vasken et håndkleskap.
Varmekabelen i gulvet styres av termostat med
gulvføler, og det leveres 3 stk downlights i tak
med dimmebryter.
Badene leveres klare for bruk, med 5 stk
håndkleknagger og dorullholder i krom.

12
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UTEPLASSER
I Hvitveisstien har vi lagt spesielt stor vekt på de private
uteplassene. Leilighetene i 2 – 4 etasje får romslige balkonger,
mens leilighetene i 1. etasje får store terrasser i tillegg til
forhager i tilknytning til inngangspartiet.
Balkonger
I Hvitveisstien har vi øket størrelsen på balkongene betydelig,
slik at de blir på nesten 12 m2. Som et arkitektonisk grep
rammes ni av balkongene inn med okerfarget, royalimpregnert
treverk. Innrammingen benyttes også til å skape et skille
mellom enkelte av balkongene. Rekkverket bygges av stål/
aliminium og glass, slik at minst mulig lys skal gå tapt på vei inn
i stuen.
Balkongene understøttes av søyler, og leveres med over- og
underside i tre. Avvanning av balkongene skjer via nedløpsrør
som festes til søylene. Det leveres tak over balkongene i
toppetasjen.

Terrasser
Terrassene i 1.etasje blir spesielt store. De strekker seg helt
frem mot endeveggen på carportene som er bygget oppå ICA
supermarkedet, og varierer i størrelse fra 20 m2 og helt opp
til 55 m2. Balkongene for leilighetene over tjener som tak over
deler av terrassene.
Skillevegger mellom terrasser i 1.etg leveres som hvitmalte
trevegger. Høyden på skilleveggene blir 210 cm for de første
240 cm (tilsvarende dybden til balkongen over) og 120 cm
ut til avslutningen av terrassen. Terrassene leveres med
betongheller.
Forhager
På inngangssiden av bygget får leilighetene i 1. etasje (unntatt
leilighet nr 6) et privat areal vendt mot et friområde. Forhagen
gjør at gangsonen flyttes bort fra bygget, slik at innsyn fra
bakkeplan reduseres. Det leveres ikke skillevegger mellom
forhagene, men det leveres en 150 cm bred sti gjennom
forhagene til hver enkelt leilighet.

Skap din personlige stil med flere valgmuligheter!
Når det gjelder kjøkkeninnredning kan du velge fritt fra
kjøkkenleverandørens sortiment, men plassering av
oppvaskmaskin, oppvaskkum og stekeovn kan ikke endres.
Avtrekksviften kan du velge om skal være hvit eller i stål.
Mellom over- og underskap leveres mosaikkfliser i en
standard farge. Du kan også velge en annen farge på flisene
eller glassplate med tapet eller malt vegg bak.
Det medfølger en basispakke for hvitevarer til leiligheten.

Du kan imidlertid velge fritt fra leverandørens sortiment i
samråd med kjøkkenleverandøren.
Fargerikt eller lyst og hvitt? Du kan velge blant fire ulike
farger på veggene og tre typer parkett på gulvene i
leiligheten. Endelige elektrotilvalg utarbeides i samråd
med elektriker, men vi skal minst tilby følgende tilvalg:
Stikkontakter, TV/data punkter og dimmere.
Garderobeskap i entreer kan også bestilles som tilvalg.

13
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Leveransebeskrivelse
1. Generelt

Bygningen oppføres med bærende vegger i tre, med etasjeskiller i betong/leca
med betong påstøp. Leilighetene bygges over bodkjeller, som vil romme
sportsboder både for dette bygget og for de øvrige leilighetene i prosjektet.

2. Utvendige flater
Vegger

Blokkene skal i hovedsak kles med hvitmalt panel kombinert med okerfarget,
royalimpregnert kledning/spiler.

Svalganger

Svalgangene leveres med tregulv, rekkverk i stål/aluminium og glass samt
liggende spiler i royalimpregnert kledning. Det leveres tak over øverste svalgang.

Tak

Takavvanning via innvendige taknedløp koples til avløpssystem for overvann.
Beslag leveres i farge og utførelse etter arkitektens nærmere angivelse.

3. Leiligheter
Brann

Leilighetene sprinkles, og det blir synlige sprinklerhoder i hvert rom. Leilighetene
leveres med røydetektor og pulverapparat.

Elektro

Det monteres skjult rør- og boksanlegg for lys og stikk, der hvor dette er teknisk
mulig å få til. Eventuelle tilvalg som avtales etter byggestart tillates levert synlig
dersom dette ikke kan unngås.
Oppvarming med elektriske panelovner og varmekabler på bad.
Sikringsskap med automatsikringer plasseres i hver leilighet, strømmåler
plasseres i eget rom i kjelleren. Stikkontakter leveres med barnesikring.
Kabel-TV antas levert av Canal Digital. Kjøper må selv bekoste bestilling og
abonnement på telefon-/mediesignaler.

Elpunkter

4. Overflater
Gulv

3 stavs 14 mm eikeparkett av god kvalitet leveres som standard på alle gulv
unntatt bad, som har 10 x 10 cm grå fliser med varmekabel. Gulvlister i eik. Ved
tilvalg tilpasses gulvlistene til valgt tresort.

Vegger

Sparklet og hvitmalt gips. Hvite, slette, matte fliser på bad, 20 x 20 cm.
Mosaikkfliser mellom over- og underskap på kjøkken.

Tak

Bjelkelag i leilighetene av betong/leca med betongpåstøp, himling under betong
dekke utføres i hvitmalt spon/trefiberplater med synlige skjøter mellom platene.
Hvite lister i overgang vegg/himling.
Leilighetene får en takhøyde på 240 cm, med unntak av badene.

Listverk

Alt listverk (med unntak av gulvlister) og karmer rundt dører og vinduer leveres
fabrikkmalte, hvite med synlige spikerhull.

Vinduer

Det leveres malte trevinduer med samme farge på innsiden og utsiden. Vinduene
blir tilpasset farefri vasking, dvs at vinduer som ikke nås stående fra bakkenivå/
balkong skal kunne vaskes fra innsiden.

Dører

Lette innerdører av tre, fabrikkmalte med vridere og beslag i rustfritt stål.
Ytterdør med kikkehull, leveres med FG-godkjent lås og vrider av rustfritt stål.
Skyvedører leveres i henhold til plantegninger.

5. Garderobe

Hvite garderobeskap med håndtak i stål, høyde ca 210 cm.
Det leveres 2 lm hvitt garderobeskap pr hovedsoverom og 1 lm i øvrige soverom,
stiplede garderobeskap leveres ikke men kan bestilles som tilvalg.

6. Heis/trapperom

ENTRE
1 dobbel stikk ved gulv. 1 stikk ved tak tilkoblet bryter.

Bygget leveres med romslig heis (båreheis), som går fra bodkjelleren til 4. etasje.
Trapperommet ved heisen blir lukket, mens trappen i den andre enden av bygget
blir åpen.

STUE/SPISESTUE
1 stk 4-veis stikk ved antenneuttak. 3 doble stikk ved gulv. 1 stikk ved tak
m/bryter (til lampe over spisebord). 1 stikk ved tak m/bryter (til lampe over
sittegruppe). 1 uttak for telefon. 1 uttak for kabel-tv/bredbånd.

7. Sportsbod

KJØKKEN
1 stikk for microbølgeovn. 1 stikk for oppvaskmaskin. 20A stikk for platetopp og
16A stikk for stekeovn. 1 stikk for kjøkkenventilator. 1 dobbel stikk for kjøleskap.
1 dobbel stikk v/gulv. 1 dobbel stikk over kjøkkenbenk i arbeidshøyde. 1 stikk ved
tak tilkoblet bryter. 2 stk lysarmaturer under overskap med bryter og integrert
stikkontakt.

8. Utomhus

HOVEDSOVEROM MED DOBBELTSENG INNTEGNET
1 stikk ved tak med bryter. 3 doble stikk ved gulv.
SOVEROM MED ENKELTSENG INNTEGNET
2 stk doble stikk ved gulv. 1 stikk ved tak tilkoblet bryter.
BAD
Termostatstyrt varmekabel med gulvføler. 3 stk downlights med dimmebryter.
Stikkontakter for vaskemaskin og kondenstørketrommel. Lysrørarmatur med
stikkontakt over speilskap.
 	 	 	 	 	
INNVENDIG BOD
1 stk lyskuppel med bryter. 1 dobbel stikkontakt.

Sportsbod på 5 m2 i kjelleren under bygget. Bodene utføres med skiller i netting.
Bodkjelleren ventileres.

Det vises til foreløpig utomhusplan.
Det tas forbehold om midlertidige løsninger for felles utearealer og
avfallshåndtering inntil de øvrige byggene er ferdigstilt.
Kjøleanlegg for ICA supermarkedet er lokalisert i nærheten av bygget, og vil
kunne medføre noe støy for enkelte av leilighetene. Kjøleanlegget er overbygget
med pergula.

9. Parkering

1 stk carport for hver leilighet samt 6 stk gjesteparkeringsplasser. Parkering
i eksisterende carportanlegg på parkeringsdekke over ICA butikken. Leie for
carportene er inkludert i budsjett fellesutgifter. Carportene er bygget av søyler
og dragere forankret i dekket under. Bak- og endevegger med brunbeiset
trekledning.

BALKONG
1 utelampe med innvendig bryter. 1 dobbelt stikk (låsbart i 1.etg).
SVALGANG
1 utelampe ved hver inngangsdør med innvendig bryter. Ringeklokke.

VVS

Varmt og kaldt forbruksvann legges i rør-i-rør tappevannsystem. 1 stk vannmåler
skal betjene hele Bygg 2.
Hver leilighet ventileres med mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad (ikke
balansert ventilasjon).
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Formelle fakta
TUSSESTIEN – BYGG 2: HVITVEISSTIEN
1. Grunndata:

Del av gnr. 123, bnr. 65 i Ski kommune, med adresse Tussestien 3b, 1405 Langhus.

2. Selger og hjemmelshaver:

Langhus Eiendom AS org. nr.982 797 969.

3. Eierform:

Boligene etableres som et eierseksjonssameie (selveierleiligheter).
Megler har utarbeidet standard vedtekter for sameiet og innkaller alle kjøperne
til stiftelsesmøte for sameiet i forbindelse med ferdigstillelsen av prosjektet.
Det påhviler kjøperne i fellesskap å stifte sameiet, herunder vedta budsjett og
fellesutgifter og velge styre. Advokatfirmaet Horgen og Horgen AS skal være
sameiets forretningsfører i to år fra sameiets stiftelse. Vedtekter og budsjett er
tilgjengelig hos megler og er vedlegg til kjøpekontrakten.

4. Seksjonering:

Selger vil selv besørge og bekoste boligene seksjonert.
Sameiet vil bestå av 24 boligseksjoner. Kjeller (fellesareal) med ca 80 – 100 boder
som fordeles med 24 boder til bygg 2 (Hvitveisstien). Øvrige boder disponeres av
de øvrige byggene i prosjektet ”Tussestien”. Erklæring om rett til boder tinglyses.

5. Heftelser:

Det er på eiendommen tinglyst følgende heftelser som medfølger ved
overdragelsen:
•
Erklæring/avtale om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.,
tinglyst 22.4.1965
•
Rettsbok, om gang og sykkelvei langs gml. Vevelstadvei, tinglyst 9.1.1987
•
Grensejustering, tinglyst 5.6.08
•
Bestemmelser om veg, tinglyst 5.10.09
•
Grensejustering, tinglyst 5.10.09
Eiendommen vil bli seksjonert, med de normale heftelser dette medfører.
Heftelser på hovedbruket er ikke innhentet, da eventuelle heftelser der antas kun
å ha historisk betydning.
Det tas forbehold om tinglysning av rettigheter og plikter for adkomst til
tomteparsellene og tekniske fremføringer til bygningene.

6. Tilliggende rettigheter og plikter:

Hver bolig disponerer en bod og en p-plass i carport. Sameiet disponerer i tillegg
6 gjesteplasser på terreng.
24 p-plasser i carport og 6 gjesteplasser disponeres av sameiet ved en 10-årig
leieavtale. Alle p-plassene ligger på nabosameiets tomt og disponeres av
Langhus Næringseiendom AS. Leieprisen er kr. 250,- pr. plass pr. måned (pr.
1.1.2010) og leien er inkludert i den enkelte leilighets fellesutgifter. Leien kan av
utleier indeksreguleres årlig iht. konsumprisindeksen, med basis i indeksen pr.
oktober 2009. All drift og vedlikehold av carport med tilhørende areal besørges
og bekostes av sameiet (hvitveisstien).
Balkongene (terrasser og forhager i 1. etasje) til hver bolig vil tilhøre den enkelte
bolig. Vedlikeholdsansvaret (og -kostnadene) for balkongene påhviler sameiet,
terrasser og forhager den enkelte seksjonseier.

7. Grunnareal:

Eiendommens areal utgjør iht. GAB-registeret ca. 10 867 kvm (inkludert gnr 123,
bnr 962).
Tomten planlegges delt i inntil 5 tomteparseller, en parsell for hver planlagt
bygning. Sameiets tomt ventes å utgjøre ca 1600 - 1700 kvm. Situasjonsplan er
tilgjengelig hos megler og på visning og vedlegges kjøpekontrakten. Selger
betinger seg en rett, men ingen plikt, til slik tomtedeling. Tomtearealet og grensene for den enkelte parsell er ikke avklart. Selger betinger seg, i samråd
med Ski kommune, å fritt bestemme hensiktsmessige tomtegrenser for parsellene.
Det etableres felles bruksrett til lekeplass og rekreasjonsarealer for alle
bygningene i prosjektet.

8. Bebyggelsens arealer, alder og byggemåte:

Planlagt, ikke ferdig prosjektert bebyggelse. Se prosjektbeskrivelsen. Det foreligger
rammetillatelse for tiltaket, tillatelse datert 7.11.07 er tilgjengelig hos megler og
vedlegges kjøpekontrakten.
Byggearbeidene iht. rammetillatelsen blir utført i samsvar med Plan- og
bygningsloven (1985) og Teknisk forskrift (TEK) (1997), samt andre
offentligrettslige regler eller pålegg.

9. Ligningsverdi og offentlige avgifter:

Ikke fastsatt, normalt utgjør likningsverdien ca 25-30 % av kjøpesummen
(iht. liknings ABC).

10. Regulerings-/bebyggelsesplan:

Eiendommen er i reguleringsplan for Langhusveien 211 i hovedsak avsatt til
byggeområde for bolig og næring. Reguleringsplan vedtatt 20.1.04. Planen med
bestemmelser er tilgjengelig hos megler og på www.ski.kommune.no
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11. Boligsameiet, eierbrøk, fellesutgifter m.v.:

Kjøper får eksklusiv eiendomsrett til sin bolig med en eierbrøk i sameiets felles anlegg.
Den enkelte boligs eierbrøk fastsettes ved seksjonering med grunnlag i boligenes
størrelser (BRA). Hver kjøper har rett og plikt til å tilslutte seg sameiet og
innrette seg sameiets vedtekter og eierseksjonsloven.
Sameiet skal selv fastsette driftsbudsjett og fellesutgifter for drift og vedlikehold
av sameiet. Selger har stipulert fellesutgiftene til ca. kr. 25,- per kvm (BRA) per
måned. Fellesutgiftene inkluderer parkering, bygningsforsikring, kommunale
avgifter, normal drift og vedlikehold av sameiets eiendom med tekniske anlegg,
strøm til fellesarealer, regnskapsførsel og kabel-tv.

12. Forsikring:

Selger holder bygget forsikret frem til overtakelsen. Kjøper må, gjennom sameiet,
deretter selv besørge bygningsforsikring.

13. Kjøpekontrakt og salgsvilkår:

Selger har utarbeidet standard kjøpekontrakt som forutsettes benyttet.
Kjøpekontrakten skal undertegnes av begge parter straks etter at selger har
akseptert kjøpetilbud. Lov om bustadoppføring regulerer salget.

14. Omkostninger som kjøper må betale:

2,5 % av andel tomtekostnaden i dokumentavgift til staten (antatt ca kr. 7000,pr. leilighet). I tillegg kommer gebyr for tinglysning av skjøte med panteattest og
eventuelt gebyr for tinglysning av kjøpers pantedokument.

15. Overtakelsestidspunkt/ferdigstillelse:

Estimert til ca 12 måneder etter at byggearbeidene er igangsatt, med forventet
ferdigstillelse omkring årsskiftet 2011/12. Det er tatt forbehold om igangsettings
tidspunktet, jfr. punkt 17.
Selger skal varsle kjøper om overtakelsesmåneden senest 4 måneder før
overtakelse. Dette varselet gir kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning iht.
bustadoppføringslova dersom ferdigstillelse ikke skjer den varslede måneden.
Det avholdes forhåndsbefaring ca 4 uker før overtakelse. Endelig dato for over
takelsen skal varsles med minst 30 dager.

16. Betalingsbetingelser og sikkerhet:

Kjøper må stille sikkerhet for betaling av kjøpesummen. Sikkerheten stilles ved
innbetaling til meglers klientkonto med 5 % av kontraktsummen ved kontrakt
signering og 5 % med forfall ved beslutning om byggestart, jfr. punkt 15 (21 dagers
betalingsfrist gis). Restkjøpesummen med omkostninger betales senest 3 dager
før overtakelsen. Renter på innestående tilfaller selger i stedet for indeks
regulering av vederlaget. Innbetalt sikkerhet overføres selger som kjøpsvederlag
på den avtalte overtakelsesdagen etter innkalling av kjøper til overtakelsesforretning.
Selger kan bare disponere innbetalt beløp mot selvskylderkausjon eller
tilsvarende fra finansinstitusjon med rett til å tilby slike tjenester i Norge.
Selger stiller på sin side sikkerhet for sin leveranse med 2 % av kjøpesummen fra
byggestart og frem til overtakelsen og med 3 % av kjøpesummen fra overtakelsen
og i to år etter overtakelsen.

17. Forbehold:

Selger tar forbehold om at beslutning om igangsetting ikke vil bli tatt før det er
oppnådd 60 % forhåndssalg (verdi) av boligene, samt at man oppnår igang
settingstillatelse uten tyngende vilkår.
Frem til beslutning om byggestart er tatt kan selger velge å kansellere inngåtte
kontrakter, uten at kjøper kan gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser.
Innbetalt sikkerhet med renter blir i så fall tilbakebetalt til kjøper. Dersom
selgers beslutning om byggestart ikke foreligger senest den 15.12.10 kan kjøper
kansellere kjøpekontrakten på samme vilkår.

18. Megler:

Tostrupgården Eiendomsmegling AS v/advokat Eirik Espenes,
telefon 22 40 12 90, telefaks 22 40 12 81.
Visninger ved Tor Arne Eng, telefon 90 98 98 99

19. Dokumenter:

Følgende dokumenter er tilgjengelig på visning og hos megler og utgjør en del av
kjøpekontrakten:
a) Salgsprospekt med plantegninger, leveransebeskrivelse og formelle
opplysninger m.v.
b) Utskrift fra grunnboken for gnr. 123, bnr. 65 i Ski kommune
c) Reguleringsplan og -bestemmelser for eiendommen
d) Rammetillatelse datert 7.11.07
e) Vedtekter for sameiet med estimert budsjett for felleskostnadene
f) Sameiets leieavtale for p-plasser
g) Situasjonsplan, fasade- og snittegninger.
h) Plantegning for bodkjeller
i) Tilvalgsliste
j) Overtakelsesprotokoll
Utarbeidet den 13.1.2010.
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Salg ved:
TOSTRUPGÅRDEN EIENDOMSMEGLING
Karl Johans gate 25
0159 Oslo
Tlf. 22 40 12 90
Fax 22 40 12 81
www.tostrupeiendom.no
post @ tostrupeiendom.no

Kontakt for visning:
Prosjektansvarlig Tor-Arne Eng
Tlf 90 98 98 99
Epost: t-a.eng@online.no

www.hvitveisstien.no

Prospekt_hvitveis.indd 16

20-01-10 16:05:37

