
 
 

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP AV BOLIG NR.   
 
 

Kjøpesummen vil bli finansiert på følgende måte: 

Depositum v. 12 måneders garanti Kr. 

Egenkapital: Kr. 

Lån i: Ref. & Mob.nr: Kr. 

VIKTIG INFORMASJON: Undertegnede er kjent med at avtalen er bindende når den er undertegnet. Selger står fritt til å akseptere og 
evt. forkaste enhver kjøpsbekreftelse, avtalen er derfor ikke bindende for selger før skriftlig bekreftelse foreligger fra salgsansvarlig. 
Avtalen reguleres av kjøpekontrakt som det forutsettes at kjøper har gjennomgått og akseptert ved signering av kjøpsbekreftelsen. 
Kjøpekontrakten er basert på Bustadoppføringslova og inngås etter at bindende kjøpsbekreftelse er signert. Kjøper plikter å signere 
kjøpekontrakt og fremlegge gyldig finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen senest 14 dager etter signert kjøpsbekreftelse. Hvis 
dette ikke er gjort innen fristens utløp står selger fritt til å heve avtalen. Undertegnede er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan 
transporteres uten samtykke fra selger. Selger tar forbehold om at det ikke foreligger reservasjoner eller at boligen er solgt. 

 

DER KJØPETILBUDET ER GITT AV TO ELLER FLERE SAMMEN: Vi gir dette hver enkelt av oss gjensidig fullmakt til å representere og 
binde hverandre ved endringer samt fullmakt til å motta meddelelser i kjøpsprossessen, slik at meddelelser til og fra en av oss også er 
bindende for de(n) andre budgiver(e). Det gjøres oppmerksom på at viktig informasjon og kommunikasjon i prosjektet, i all hovedsak 
vil foregå pr. e-post, det er derfor viktig å oppgi korrekt e-postadresse. 

Navn: Navn: 

Personnr: Personnr: 

Adresse: Adresse: 

Postnr: Poststed: Postnr: Poststed: 

Mob: Tlf: Mob: Tlf: 

E-post: E-post: 

Dato: Sted: Dato: Sted: 

Signatur:  Signatur:  

Kjøpetilbud akseptert iht. fullmakt på vegne av selger:  

 

Leveres/sendes til Kniplefjellet Eiendom AS v/prosjektselger Frode Westlie 
E-post: frode@kniplefjelleteiendom.no | Tlf. 975 40 077 

 

Fast kjøpesum* iht. prisliste:       + omkostninger 

* Kjøpesummen gjelder ferdigstilt bolig iht. prisliste og komplett salgsprospekt med vedlegg som bl.a inneholder nøkkelinformasjon, 
leveransebeskrivelse, tegninger, standard kjøpekontrakt samt dette kjøpetilbudet med informasjon og vilkår. 

10 % betales i depositum ved kontraktsinngåelse så lenge lovpålagt §12 garanti stilles av selger. 
 Resterende kjøpesum + omkostninger betales senest innen 3 dager før overtagelse. 


