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Nydelig utsikt fra leiligheten
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Å kjøpe eiendom                                                                       er en av

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb,

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig

T: 91 30 77 90

asbjorn@meglerhuset-rele.no

Asbjørn Hovland har jobbet hos oss siden

sommeren 2016, og vi er utrolig takknemlige og

glade for å ha han med på teamet. Asbjørn har

lang erfaring som eiendomsutvikler, noe som ga en

naturlig overgang til eiendomsmeglerbransjen.

Asbjørn har en brennende stå-på-vilje og er alltid

positiv. Han tok Bachelorgrad i Eiendomsmegling
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Del 1 - Haraldsgata 214

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

SELVEIERLEILIGHET

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 40 Bnr. 1203 Snr. 4

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 2 990 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 99 m2

Bra: 99 m2

TOMT:

289 m2 Felles eiet



Standard

Moderne
toppleilighet

Velkommen til denne moderne og meget flotte leiligheten med panoramautsikt. 

Leiligheten ligger i 4. etasje og er toppleiligheten i bygget. Her er det store vindusflater

mot vest og ekstra takhøyde i stue og kjøkken som gir en god og luftig romfølelse. Fra

stuen og terrassen er det nydelig utsikt over byen og havet i horrisonten.  

Det er benyttet parkett på gulvene i alle rom bortsett fra garderoberom og hems. Der

er det benyttet laminatgulv. Badet er helfliset.
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Stue med fantastisk utsikt
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Innholdsrikt kjøkken 
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Helfliset bad 
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Hovedsoverom og garderoberom
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Soverom 
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Praktisk og tøff hems
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Vestvendt og solrik terrasse
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Haugesund
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Her vil  
dere trives... 

Toppleilighet med panoramautsikt - Garasje

Meget sentral beliggenhet i Haugesund sentrum. Flott utsiktsbeliggenhet og vestvendt

terrasse. Fra leiligheten har man umiddelbar nærhet til de fleste fasiliteter. Herunder

shopping i Haraldsgata, Markedet, samt et bredt utvalg av kaféer og restauranter på

indre kai.  

Så enten du ønsker å få med deg en teateroppsetning, treffe venner over kaffe, kjøpe

klær til sommerfesten eller få anbefalt en hvitvin til rekene, er alt dette like i nærheten.

Bilen står og bena går. Bare det i seg selv er en god investering 

Men i sentrum finner du ikke bare motebutikker, spisesteder, kafeer, optikere og yrende

folkeliv. Sykehuset er like i nærheten, biblioteket like ved, og når fotballfeberen kaller

jammen ikke stadion langt unna heller. 

Ellers kort avstand til Høgskulen på Vestlandet, bussterminal, kino og Festiviteten.



Planløsning

Innhold
Denne fantastiske toppleiligheten i 4. etasje inneholder: 

Felles entre'/ trapperom. 

Hall/gang, stor stue med dobbel utgang til solrik , vestvendt og overbygget terrasse.

Kjøkken i åpen løsning, to romslige soverom, garderoberom, bad med dusj/ badekar/

servant/ toalett/ opplegg for vaskemaskin. Stor hems med moderne trapp fra stuen. 

Bod ved inngangsdør og på terrasse, samt kott i knevegger. 

Garasjeplass i lukket anlegg med automatisk portåpner og bod.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 99 m2

1.

2.
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Del 2 - Haraldsgata 214

Teknisk info  
og skjema
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
218156

Adresse:
Haraldsgata 214, 5525 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 1203 Snr. 4 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Thor Inge Svelland

Prisantydning:
2 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
74.750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
7.100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
83.102,- (omkostninger totalt) 

Omkostningene gjelder ved kjøp for
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Andel fellesgjeld:
6997,-

Felleskostnader/Husleie:
1400,- per mnd.
Husleien inkluderer felles forsikring av
bygningsmassen, samt strøm i fellesareal.

Eiendomstype:
SELVEIERLEILIGHET

Eierform:
Selveier

Standard:
Velkommen til denne moderne og meget flotte
leiligheten med panoramautsikt. 
Leiligheten ligger i 4. etasje og er
toppleiligheten i bygget. Her er det store
vindusflater mot vest og ekstra takhøyde i stue
og kjøkken som gir en god og luftig romfølelse.
Fra stuen og terrassen er det nydelig utsikt

over byen og havet i horrisonten.  
Det er benyttet parkett på gulvene i alle rom
bortsett fra garderoberom og hems. Der er det
benyttet laminatgulv. Badet er helfliset. 

Stuen er malt og tapetsert i tidsriktige farger.
Kjøkkenet som er i åpen løsning mot stuen er
hvitmalt med grå benkeplate og integrerte
hvitevarer. 
På badet er det både dusj med glassdører og
stilfullt badekar. Baderommsinnredning med
vask og hyller for oppbevaring. På badet er det
også god plass til vaskemaskin og
tørketrommel. 
Begge soverommene er av god størrelse. Det
ene soverommet har tilkomst via
garderoberom. 
Den praktiske hemsen er innredet med
dobbelseng og brukes til gjester. Her er det i
tillegg spotter i tak og flott utsikt. 

Det er godt med oppbevaringsplass i bod på
gangen, terrassen og i kjelleren. 

I kjelleren er det også egen parkeringsplass.
Areal:
P-rom: 99 m2

Bra: 99 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
2000

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
3 rom

Etasje:
4.etg.

Parkering:
Parkeringsplass i felles garasjeanlegg.

Byggemåte:
Bygningen er oppført i i betong og
trekonstruksjon som utvendig er kledd med
trepaneler og mur, etasjeskille i betong. Saltak i
trekonstruksjon tekket med plater.

Oppvarming:
Elektrisk.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Beskaffenhet:
Felles beplantet uteområde og
beleggningsstein på gårdsplass.

Tomteareal:
289 m2

Tomt/Eierform:
Felles eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
559 935,-

Kommunale avgifter:
8 188,- per 2018.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte
kommuner.

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven
medfølger kun integrerte hvitevarer. Merk at
hvitevarer kan fremstå som integrerte, men
allikevel være frittstående. Kjøper bør derfor
med forbehold spesifisere hvilke hvitevarer
som ønskes med i handelen. I utgangspunktet
følger ikke det doble kjøleskapet på kjøkkenet
med i handelen.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. 

Haraldsgata er nylig blitt oppgradert med nye
stenlagte fortau, brostein med mer og er nå en
av byens flotteste gater.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger. Datert 04.11.02

Diverse:
I følge selger vurderer sameiet å bytte tak. I
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den forbindelse estimerer man at det må tas
opp et lån pål. kr. 250.000,- som fordeles på
alle i sameiet. Fellesutgiftene er nylig økt fra
1200 til 1400 i mnd, og en håper på at man ikke
trenger å øke ytterligere som en følge av
denne oppgraderingen.

Regulering:
Her gjelder sentrumsplanen i følge Haugesund
kommune.Eiendommen er regulert til
boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser
og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
1999/4963-2/46 19.11.1999 ERKLÆRING/AVTALE 
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning. 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 

Servitutter: 
1999/1758-1/46 28.04.1999 BESTEMMELSE OM
VEG 
Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 40 BNR: 187 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 40 BNR: 1203

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og
er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,5%. 
Markedspakke: kr. 20 900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,- 

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring,
men har likevel fylt ut et egenerklæringsskjema
som interessenter oppfordres til å sette seg
inn i.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne boligkjøper-forsikring. Man
kan velge mellom en vanlig og en utvidet
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir

kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til
advokathjelp på andre viktige rettsområdet i
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
forsikring. Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr.
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus,
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank i
Haugesund som sikrer kunder av Meglerhuset
Rele fordelaktige betingelser i banken. Megler
kan formidle kontakt med rådgiver i banken
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele
mottar ikke provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2019-11-07

Boligen selges 
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
”som den er – as is” jmf. avhendingslova §3-9.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig.

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Jurist / Fagansvarlig
Tlf: 99 24 69 65
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår: 
Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden.  

I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal ikke megleren formidle bud med
kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag
etter siste annonserte visning. Meglerhuset
Rele vil heller ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn 30 minutter. 

For annen viktig informasjon om salg- og
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om
budgivning se side ved budskjema.
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Egenerklæring
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Nabolagsprofil
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Budskjema
For eiendommen: Haraldsgata 214, 5525 Haugesund
Gnr. 40 Bnr. 1203 Snr. 4 i Haugesund
Oppdragsnummer: 218156
basert på salgsoppgave datert 2019-11-07
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland  /  T: 91 30 77 90  / asbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  / meglerhuset-rele.no


