
Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, 6013 Garderobe

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0440  , Tegningsnr: 1

, Revisionsnr: 2

2019-11-11

Skalere til å passe (Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

2914

2600

G101003 20mm G101003 20mm G101003



Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, 6013 Garderobe

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0440  , Tegningsnr: 1

, Revisionsnr: 2

2019-11-11

(Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no



Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, 6013 SKYV. SOV1

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0440  , Tegningsnr: 1

2019-11-14, Revisionsnr: 3

2019-11-11

Skalere til å passe (Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

3607

622

75

622

3607

75

652 6521610

697

2677

930

2914

4304

2914

4304

KRONSTADPARKEN
6013 SOV 12,6M^2

G101003G101003G101003



Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, Kjøkkentype x, leil. type x

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0447  , Tegningsnr: 1

, Revisionsnr: 1

2019-11-14

Skalere til å passe (Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

1208 1060
22

2290

2600

G022093 G061003 20mm G061003



Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, Kjøkkentype x, leil. type x

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0447  , Tegningsnr: 1

, Revisionsnr: 1

2019-11-14

(Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no



Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, 6013 SKYV SOV 2

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0447  , Tegningsnr: 1

2019-11-14, Revisionsnr: 2

2019-11-14

Skalere til å passe (Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

12081060
22

578

2098

75

817

1124

810

2290

2751

2290

2751

G022093
G061003G061003

KRONSTADPARKEN 6013
SOVEROM 6,3M^2



Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, 6013 SKYV. SOV UTLEIE

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0441  , Tegningsnr: 1

, Revisionsnr: 3

2019-11-11

Skalere til å passe (Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

2087

2600

G122003 20mm G122003



Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, 6013 SKYV. SOV UTLEIE

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0441  , Tegningsnr: 1

, Revisionsnr: 3

2019-11-11

(Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no



Kunde/Leveringsadresse:

Brødrene Ulveseth AS

Postboks 2433 Drotningsvik, Leivikflaten 23, 5179 Godvik

5834 Bergen

Kronstadparken N3, Bygg A

Inger Lund Bangs vei, 6013 SKYV. SOV UTLEIE

5059 Bergen

Butik:

HTH / uno form Bergen

Fjøsangerveien 57

.

5824 BERGEN

Selger: Sebastian Bernsen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2019

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Standard Alu Light

SEBE0441  , Tegningsnr: 1

2019-11-14, Revisionsnr: 4

2019-11-11

Skalere til å passe (Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

3581

720

75

720

3581

75

97
3801610

2087

4376

2087

4376

G122003G122003

KRONSTADPARKEN
SOVEROM UTLEIE 9,2M^2



Hurra! Ladeanlegget er ferdigstilt og du kan bestille din lader.

Med Ohmia Charging som leverandør av elbillading til vårt boligselskap,  
blir det rettferdig for alle beboere. Ohmia har levert hele infrastrukturen 
kostnadsfritt for boligselskapet og det er kun beboere som trenger lading  
som betaler for tjenesten. Strømuttak er satt opp på alle parkeringsplasser 
og forseglet med et deksel. Det betyr at om du trenger lading på et senere 
tidspunkt så bestiller du en lader og et ladeabonnement på Ohmias nettsider 
og monterer laderen selv. 

Ønsker du å lade er det helt tjenestebasert. Ohmia tar all teknologisk- og 
finansiell risiko, support, årlige kontroller, service og fakturering. 

Fordeler for beboer:

• Ladetilgang for alle beboere
• Rettferdig kostnadsfordeling
• Fremtidsrettet ladeteknologi
• Support
• Kan øke leilighetsverdi
• Lader med type 2 uttak
• Lastfordeling
• MinSide-løsning

Fordeler for boligselskap:

• Kostnadsfritt
• Administrasjonsfritt
• Strøm og nettleie inkludert
• Garanti inkludert
• Forsikringer inkludert
• Support
• Driftsavtale med årlig kontroll
• Fakturering inkludert

Bestill din lader her

Se vår bestillingsveileder

Ønsker du lading på din parkeringsplass?

Les mer om Ohmias ladeabonnement her: ohmiacharging.no/ladeabonnement 

Eller kontakt Ohmia på: 

ohmiacharging.no

ohmia@ohmiacharging.no

46 42 60 00

ohmiacharging.no/bestilling

https://youtu.be/CRSKmlK5bfs
https://www.ohmiacharging.no/ladeabonnement/
https://www.ohmiacharging.no/bestilling/soek/


Budskjema for

Jeg/vi gir med dette bindende bud til selger på kjøp av kontraktsposisjon. Dette innebærer å overta selgers plikter og rettigheter ihht. kjøpekontrakt 
inngått mellom utbygger OBOS Ulveseth Utvikling AS og selger. Jeg/vi er kjent med at kjøpesummen ikke er knyttet til selve overtagelsen av bolig, 
men kun til overtagelse av selgers kontraktsposisjon. Selger har intet ansvar overfør kjøper for utbyggers oppfyllelse. Kjøpet inngås ellers i henhold til 
salgsoppgave og den opprinnelige kjøpekontrakten.

I tillegg til opprinnelig rest av kjøpesum, tilvalg, kjøp av 1 stk garasjeplass og omkostninger, til sammen kr 6.008.941,- tilbyr jeg/vi å betale: 
kr______________________- kroner__________________________00/100 for å tre inn i eksisterende kjøpekontrakt, 
heretter kalt kjøpesummen. I tillegg kommer transportgebyr til utbygger kr 30.000,- og kr 610.000 for innbetalt forskudd.

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Eventuelle forhold

Budgiver 1

Underskrift og dato Underskrift og dato

Budgiver 2

Personnr. Personnr.

Telefon på dagtid Telefon på dagtid

Adresse Adresse

Epost Epost

Jeg/vi bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” samt hele prospektet og godtar betingelsene.

Ta bilde og send pr. e-post til megler etter nærmere avtale.

Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes finansieringsinstitusjon

Finansiering

   

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger
om min/vår finansiering

Kontaktperson og tlf nr

Jeg/vi anslår at vår evgenkapital er på kr

L
e

g
it

im
a

sj
o

n
sk

o
n

tr
o

ll

Plasser legitimasjon her for Budgiver 1.

— Budskjema kan ikke oversendes til megler uten 
at gyldig legitimasjon er vedlagt. 

— Benytt bankkortets bakside som legitimasjon 
og plassér dette i det/de markerte feltet/ene.

— Alternativt kan megler på visning ta bilde/
scanne budskjema med gyldig legitimasjon.

Plasser evt. legitimasjon her for Budgiver 2.

Adresse: Oppdragsnr.:

Gnr.:  Bnr.: Snr./Anr./Aksjenr.: Org.nr.: Kommune:

Kjøpesummen for kontraktposisjon, transportgebyr kr 30.000,- og kr 610.000,- for innbetalt forskudd skal i sin helhet innbetales ved 
kontraktssignering, med fri kapital. Dvs. at det ikke kan stilles forutsetning om pant i ny eiendom ved overføring av beløpet ved fri kapital. 
Dvs. at det ikke kan stilles forutsetning om pant i ny eiendom ved overføring av beløpet.

Inger Bang Lunds vei 5, 5059 Bergen

159 88 Bergen

9-21-0143



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, 
Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, 
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges 
Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om 
eiendomsmegling  § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som 
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet 
ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort 
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.

3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse,
telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finans-ieringsplan,
betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv.
Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er
avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.
I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal
megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12.00
første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen
bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har
mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke
gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom
bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan
avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver
og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil
megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler.
Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike en
dringer bør ikke skje per e-post, smsmelding eller til telefonsvarer,
da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er
større enn ellers.

6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud over
for oppdrags-giveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne
orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve
kopi av budjournalen i anonymisert form.

9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom
fullmektig.

10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde.
Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter.
Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke 
eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 
20), gjerne sammen med sakkyndig. 

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. 
Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en 
mangel når:

• Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller
når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på
avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

• Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig
dårligere stand  enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er
vesentlig mindre enn oppgitt.

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens 
klientkonto før overtagelse.

Budgiving

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen 
bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få 
utlevert anonymisert budjournal. For øvrig henvises til informasjon 
på budskjemaet.

Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han/hun har formidlet

innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om

budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende

for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet

før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om

at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi

bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å

kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og

er for eksempe ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen

akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte

”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at

det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet

i rett tid aksepteres av kjøper.

Forbrukerinformasjon om budgivning 


