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Draget, Steinsoppen 2

Nøkkelinformasjon

Boligen får en attraktiv beliggenhet på Draget boligfelt i
Kristiansund. Fra tomteområdet er det panorama utsikt
mot Skorpa, Tustna, Smøla og inn til sentrum. Tomten
ligger i fine og solrike omgivelser, med sjøen og
turområder i umiddelbar nærhet. Ballbinge, lekeplass,
barnehager, bareneskole, idrettshall og naturstier ligger
ved området. Det er kort avstand til både sentrum og
handelsparken på Løkkemyra.

Boligtype: Enebolig, prosjektert.
Soverom: 4
Bra: 147 m2
Bya: 175 m2
P-rom: 137,9 m2

Adkomst

!

!

Ta til venstre rett før Draget barnehage, følg så
veien nedover mot Draget. Ta første avkjørsel til
høyre, tomten ligger på en høyde i veikrysset. Ta så
første til venstre. Det står et stort skilt på tomten med
informasjon om eiendommen.

Tomt: 834,7 m2
Gnr: 31
Bnr: 1230
Prisantydning:
4.490.000 + omkostninger

!

Ta kontakt med
Boligsalghjelpen AS
ved interesse for eiendommen

Om huset
Hustypen har et moderne
uttrykk med god plass til de
fleste familier. Huset har en
praktisk planløsning for store og
små. På hovedplanet er det valgt
en åpen stue- og kjøkkenløsning
på 41,4 m2, samt en tv-stue/
oppholdsrom på 17,8 m2. Huset
har store vindu, som gir huset
det rette uttrykket med tanke på
beliggenhet. Stort hovedbad og
vaskerom samt et lite wc. Huset
inneholder 4 soverrom,
hovedsoverom har egen
garderobe løsning. Huset har 2
boder, en bod med inngang
utenfra.

!
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Beskrivelse av eiendommen
Generelt
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å
orientere om bygningens viktigste
bestanddeler og funksjoner. Det kan
forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen
og plantegningen. I slike tilfeller er det alltid
denne byggebeskrivelsen som er
retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i
tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke
er i samsvar med leveranse, som terrasser,
møblering, fargevalg, dør - og vindusform,
bygningsmessige detaljer, materialvalg,
beplantning, le vegger, fargesetting etc.Videre
kan vindusplassering i boligen avvike noe fra
de generelle planer, som følge av blant annet
den arkitektoniske utformingen av bygget.
Konstruksjon
Bygningen oppføres med bærekonstruksjon i
tre. Fasadene bygges hovedsakelig opp som
isolerte stendervegger utvendig kledd med
liggende og grunnet trepanel.
Terrassegulv er å anse som utvendig
konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann
vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter
regnvær. Terrassegulv levers med
terrassebord i tre.
Innvendige vegger utføres som isolerte
trestendervegger.
Standard innvendig behandling av gulv
Alle rom, unntatt bad, vask/teknisk, vindfang
og garderobe/bod leveres med 3 stavs
eikeparkett som standard.
Det leveres keramiske fliser på WC, bad,
vask/teknisk, vindfang og garderobe/bod. Flis
kan velges til en pris inntil kr. 200/m2.
Innvendige vegger
Vegger på stue/spis/kjøkken kles med gips og
leveres ferdig malt. Øvrige vegger kles med
ferdigbehandlet MDF-plater, med unntak for
veggene på våtrom. Bad leveres med
keramiske fliser på vegg (kan velges til en
pris inntil kr. 200/m2). Flis ut over dette som
tilvalg. Våtromsplater på vask/teknisk og
WC.

Himlinger
Nedlektede tak kles med Takess plater med
unntak av stue/spis/kjøkken hvor tak blir lagt i
gips som leveres ferdig malt.
Nedforet himling/ innkassing
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult, men
det kan bli innkassinger som helt eller delvis
nedforede platehimlinger, fortrinnsvis i entre,
bad og over kjøkkenskap. Nevnte detaljer vil
bli overflatebehandlet som en del av overflaten
der konstruksjonen blir montert.
Kjøkken
Kjøkkeninnredning dekkes med inntil kr.
50.000 inkl. monteringskostnad og m.v.a.
Tilvalg er mulig i møte med leverandøren og
betalingen av eventuelt tillegg skjer direkte til
kjøkkenleverandøren. Det er ikke anledning til
å flytte på elektriske installasjoner eller avløp
og vanntilførsel. Flis over kjøkkenbenk kan
leveres som tilvalg.
Garderobe
Illustrerte garderobeløsninger leveres ikke og
er eventuelt tilvalg.
Innvendige dører
De innvendige dører er lettdører, hvitmalte,
glatte. Karmer i hvit utførelse. Skyvedører
hvor det er vist på tegning.

Vinduer/dører
Leveres i hvit utførelse i ferdig hvitmalt
kvalitet.
Ytterdør
Hvitmalt overflate med glassfelt, tilnærmet
som vist på fasadetegning. Karmer i hvit
utførelse.
Listverk
Leveres ferdig malt i hvit farge med synlig
innfesting.
Diverse utstyr
Boligene utstyres med røykvarslere og
brannslokningsapparat iht. forskriftene.
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Ventilasjon
Det etableres balansert ventilasjon med
roterende varme gjenvinner med høy
virkningsgrad som tilfredsstiller gjeldende
bestemmelser.

Tv/ Radio/ Telefon
Det leveres 2 stk TV- og radiouttak i
boligen, uten avtale med signalleverandør.
Det gjøres klart for et telefonuttak, kjøper
bestiller selv abonnement

Elektrisk
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i
boligen. Alle rom får stikkontakter og
lampepunkter som dekker normalt behov
etter norsk standard. Lyslist med stikk
monteres under overskap på kjøkken. Det vil
bli montert 1 stk dobbel stikkontakt forberedt
for vaskemaskin og tørketrommel. Som tilvalg
kan det velges ekstra punkt som kan bli
trukket åpent.

Pipe / ovn
Stålpipe og ovn leveres ferdig montert.
Type ovn er valgfritt innenfor en ramme på
kr. 10.000,-

Sanitær
Bad:
Det leveres vegghengt toalett. Dusjnisje med
dør. Baderomsinnredning dekkes med kr.
12.000 inkl. montering og m.v.a.

Tilvalgsmuligheter
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte
individuelle tilpasninger mot pristillegg.
Dette gjelder spesielt for el-installasjon
hvor den enkelte kjøper vil få muligheten
for egne møter med leverandørene i god tid
før innredningsarbeidene starter.

Vi tilbyr nøkkelferdige boliger i både
tradisjonell og moderne stil!

!!
!!
!!
!!
!!

WC:
Det leveres vegghengt toalett og innredning
inntil kr. 5.000 inkl. m.v.a. og montering.
Oppvarming
Det vil bli lagt varmekabler termostatstyrt
med gulvføler der det er flislagte gulv. Det vil
bli lagt opp strøm til panelovner på vegg i
oppholdsrom. Panelovner er tilvalg.
Tegninger av teknisk anlegg
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir
ikke inntegnet på tegninger som omfattes av
kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse
bestemmes av hva som er hensiktsmessig og
nødvendig. Det tas forbehold om endringer på
plantegninger for fremføring av sjakter for
ventilasjonsanlegg og elektriske føringer.
Tekniske anlegg vil være synlig, montert på
vegg i tekniske rom/boder. Det må derfor
påregnes at mye veggarealer opptas av
tekniske installasjoner i disse rommene.

Vi gjør hele prosessen i sammarbeid med deg,
vårt mål er 100% fornøyde kunder. Dette målet
når vi ved å levere gode produkter, ved hjelp av
dyktige sammarbeidspartnere og god
kommunikasjon med kundene våre.!

!

!!
!!
!!
!!
!!

Vår erfaring - din trygghet!!
Vågeveien 10
6509 Kristiansund

!

!
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Tel: 915 43 019
E-post: steinar@planas.no
Hjemmeside: www.planas.no

Utvendige fasader i 3D
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Nærområdet

Draget barnehage ligger i utkanten av Dale boligfelt, og i starten av det nye boligfeltet på Draget i Kristiansund.
Barna boltrer seg i til sammen 760 m2 inneområdet, og området for lek ute inneholder fotballbane, tømmerrenner
for vannlek, sykkelbane, og mye annet. De eldste barna har en egen liten barnehage med kjøkken, wc og
garderobe. Dale barneskole er en barneskole i Kristiansund, Møre og Romsdal. Skolen ligger på Dale, og tar stort
sett i mot elever fra områdene rundt Dale. Kiwi ligger i gåavstand til tomten. En kort kjøretur på 4 minutter tar
deg til handelsparken på Løkkemyra. Amfi på Løkkemyra ligger ca 5minutter fra tomten. Her finner du alt du
trenger til deg selv og huset.

Kvernberget (205 moh.) er et fjell i Kristiansund. Kristiansunds lufthavn er oppkalt etter fjellet. Kvernbergets
topp er et populært turmål for folk i Kristiansund, derfra er det praktfull utsikt over store deler av ytre
Nordmøre. Kvernberget er et mye brukt turterreng. Området er kupert, med myrer, skog, lynghei og berg i
dagen. Fra toppen av Kvernberget er det fantastisk utsikt i alle retninger. Kvernberget ligger i Fosnakulturens
rike. Dette er en flott tur i bynært område. Det er flere ulike turmuligheter i området. Turen til toppen av
Kvernberget kan du gå året rundt.

!

En kjøretur på 8 minutter tar deg til Kristiansund sentrum, her finner du alt av butikker, kjøpesenter,
restauranter, kafeer og uteliv. Kristiansund er viden kjent som Klippfiskbyen i Norge og på Klippfiskbutikken er
man spesialister på denne råvaren. Her kan du kjøpe den i mange varienter og størrelser. Flott beliggenhet ved
havna i Kristiansund, midt i sentrum.
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Salg av din bolig privat
Vi i Boligsalghjelpen ordner hele
prosessen for deg, eneste du trenger
å gjøre er å holde visning å ta
budrunden selv. Vi er her for deg
gjennom hele salgsprosessen, slik at
du som kunde skal føle at det er
trygt å selge bolig privat
Kontakt oss eller gå inn på vår
hjemmeside for mere informasjon.

Vi selger og markedsfører ditt
prosjekt.
Skal du som utbygger selge og
markedsføre ditt boligprosjekt, men
vil gjøre dette så
kostnadsbesparende som mulig?
Boligsalghjelpen AS har løsninger
for å selge og markedsføre prosjekter
for ditt utbygger firma.
Vi skreddersyr en pakke som passer
best for ditt firma og prosjekt.

Kontakt Boligsalghjelpen AS:
Telefon: ( +47 ) 911 99 551 / 947 94 254
E-post: firmapost@boligsalghjelpen.no
Hjemmeside: www.boligsalghjelpen.no
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Viktig informasjon
Registerbetengnelser
Eiendommen har Gnr. 31 og Bnr 1230 i
Kristiansund kommune.
Adresse: Steinsoppen 2, 6518 Kristiansund.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til
bolig. Ta kontakt for kopi av
reguleringsplan.
Eierform
Selveier
Eierskifteforsikring
Det er ikke tegnet eierskifte forsikring, da
dette ikke gis anleding for AS å tegne dette.
Lovverk
Salget reguleres av bustadoppføringslova.
For boliger solgt etter bustadoppføringslova
skal selger stille de nødvendige garantier i
samsvar med bustadoppføringslova § 12 og
evt. § 47. Garantien er gjeldene i
byggeperioden og frem til 5 år etter
overtakelsen av boligen jfr. § 12. Garantien
gjelder som sikkerhet både for selve boligen
og for boligens fellesarealer., utomhus areal,
herunder ferdigstillelsen av disse.
Farantien jfr. §12 vil bli rekvirert når
bindene kjøpebekreftelse er akseptert.
Oppdragsgiver
Nytt hus AS
Overtagelse
Etter avtale med selger/utbygger.
Eiendomme skal overleveres i ryddet stand
og skal være byggerengjort.

Tilbehør
Hvitevarer medfølger ikke
Ferdigattest/brukstillatelse
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før
ferdigattest foreligger. Kjøper har heller
ingen plikt til å overta eller innbetale
oppgjør før brukstilatelse foreligger.
Bergent ferdigstillelse etter
kontraktsignering
Beregnet ferdigstillelse er 7mnd etter at
selgers forbehold er frafalt, uavhengi av
om at forbehold ikke er innfridd
Spesielt
Det tas forbehold om om trykkfeil i
prospektet. Plantegninger, illustrasjoner
og beskrivelser kan avike noe i forhold til
sluttleveransen, kjøper vil bli orientert om
evt. forandringer.
3D Bilder
Bildene kan avvike fra resultatet, 3D
bildene er laget utifra plantegning og er for
å illustrere hvordan huset kan se ut
innvendig og utvendig etter ferdigstillelse.
Boligsalghjelpen AS rolle
Boligsalghjelpen AS driver ikke med
megling, men er oppdragsgivers (Nytt hus
AS) representant i forbindelse med salg av
prosjektert bolig. Boligsalghjelpen AS skal
søke og finne kjøpere og bringe disse til
oppdragsgiver for endelig
kontraktsignering.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent
av oppdragsgiver.

Tinglysing
Det forutsettes at boligen overkjøtes på
kjøper
Vei, vann og avløp
Offentlig. Allt arbeid er inkludert i
kjøpesummen.
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Økonomi
Omkostninger
Dokumentavgift til staten: 2,5% av tomteverdien ( kr. 1.500.000 )
Gebyr for tinglysning av skjøte kr. 1060,Gebyr til staten for grunnboksutskrift kr. 202,Tinglysingsgebyr for panteobligaskoner i forbindelse med etablering av lån kr. 1060.Den totale prisen ved kjøp beregnet prisantydning utgjør kr. 4.529.822,Prisantydning
4.490.000 + omkostninger
Faste løpende kostnader
Kommunale avgifter. Ikke stipulert.
Oppgjør
Oppgjør vil bli utført av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS.
Vederlag
Oppdragstaker har avtale om fast pris på kr. 21.500 for salgsoppdraget, oppgjør på kr.
12.500 kommer i tillegg å bli trekt fra ved oppgjøret av Øverbø Gjørtz AS. Totalpris
for oppdragsgiver: kr. 34.000,-

!

Boligsalghjelpen AS
Vågeveien 10
6509 Kristiansund

!

Tel: 911 99 551 / 947 94 254
E-post: firmapost@boligsalghjelpen.no
Hjemmeside: www.boligsalghjelpen.no

!

Ta kontakt med oss for en hyggelig
boligprat vedrørende eiendommen!
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Prospektet er laget av
Boligsalghjelpen As

