
KJØPETILBUD 
 

FOR EIENDOMMEN: 
Adresse: 
Kollen 
nummer ___________________________________________ 
 
hyttemodell ________________________________________ 
 
Gnr. 120 Bnr. 439 i Tinn kommune 
Oppdragsnummer: 
133-20-9001, 133-20-0720-133-20-0744 

 Meglerforetak: Sem & Johnsen Prosjektmegling, 
Nyeboliger AS 

Saksbehandler: Christopher Lejonberg & Tom Z. Bliksmark 

Mobil: 47 37 10 31, 90 92 59 04 

E-post: cl@sem-johnsen.no tzb@sem-johnsen.no  

 
UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE KJLØPETILBUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM: 

Kjøpesum Kr  

Beløp med bokstaver Kr  

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave og prisliste 

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den  Kl.  

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere 
akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger 
Eventuelle forbehold:  
  
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for 
budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. 
Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.  
Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave og prisliste med bilag for Kollen Hytteområde. 
 
                                                     Ønsket overtakelsesdato hvis hytta allerede er ferdigstilt: 
  
Kjøpet vil bli finansiert slik: 

Låneinstitusjon:  Referanse og tlf nr:  
Lånt kapital:  Kr  
Egenkapital:  Kr  
Totalt:  Kr  
  Egenkaptitalen består av:   Salg av nåværende bolig eller fast eiendom 

  Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) 

  
Navn: Navn: 
Fødselsdato: Fødselsdato: 
Adr: Adr: 
Postnr: Sted: Postnr: Sted: 
Tlf: E-post: Tlf: E-post: 
Dato: Sign: Dato: Sign: 
    
Er budgiver(e) omfattet av regelverket om politisk eksponerte personer (PEP)?          ☐  JA   ☐  NEI 

Kopi av legitimasjon 

 

Kopi av legitimasjon 
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