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BESKRIVELSE
Kjøkkeninnredning fra Norema med 

hvite slette fronter. Det leveres 

laminat benkeplate. Det er dem-

per type soft på dører og skuffer. 

Mulighet for valg av fronter og 

benkeplater, se eget punkt om tilvalg. 

Kjøkkentegninger av hver enkel bolig 

fås hos boligkonsulenten.

Bad leveres med vegghengte toalett, 

baderomsinnredning med enkel ser-

vant og ett greps blandebatteri. Det 

levers speil med lys og dusjvegger. 

Muligheter for valg av baderomsinn-

redning se eget punkt om tilvalg. På 

vaskerom er det 30 x 30 fliser med 

sokkel. 

Vaskerommet har slette hvite 

badreomsplater Det er nedsenket 

dusj sone med 10 x 10 fliser. På badet 

er det 30 x 30 fliser på gulv og vegg.  

Det er forberedt for vaskemaskin 

og tørketrommel på vaskerom. Det 

levers varmekabler både på bad og i 

vaskerom.

VEGGER, TAK OG GULV
I alle tørre rom levers det malte 

gipsplater på vegg og tak. Alle tørre 

rom levers også med en flott 1 stavs 

lys eikeparkett. Det leveres hvite gulv 

og taklister. Det er synlige hull på 

listverk. Det er muligheter for valg av 

laminat/parkett, fliser og overflater 

på vegger. Se eget punkt om tilvalg.

OPPVARMING
Det leveres VisionLine 368ST vedpeis 

eller tilsvarende inkludert stålpipe

Det leveres vannbåren varme i alle 

tørre rom.

BYGGHERRE    Oseberg Boligutvikling AS

ARKITEKT        Boligpartner AS, avd. Produkt og arkitektur

PROSJEKTERING   Boligpartner AS, avd. Teknisk – prosjekt

GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste 

bestanddeler, fellesområder og funksjoner. Prosjektet bygges og utformes 

etter Bygg- teknisk forskrift (TEK 17), samt Plan- og bygningsloven.

Det kan forekomme avvik mellom plantegninger i denne beskrivelsen og 

plantegninger i byggesøknaden. I slike tilfeller er det alltid de godkjente 

søknadstegningene som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i denne 

beskrivelsen kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som 

møblering, fargevalg, dør- og vindusform, beplantning og bygningsmessige 

detaljer.

Detaljprosjektering av tekniske føringer og installasjoner kan medføre min-

dre endringer som utvidelse av vegger og nedforing av himling/innkassinger. 
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DØRER OG VINDUER
Inngangsdøren levers malt fra fabrikk 

utvendig og innvendig i farge hvit NCS 

S0502-Y med godkjent sylinderlås. 

Balkongdører leveres hvite med 

mulighet for å låse innvendig. 

Innvendige dører leveres slette hvite 

malt fra fabrikk. Dørvridere i børstet 

stål. 

Vinduer levers hvite utvendig og 

innvendig malt fra fabrikk. Glass ihht. 

TEK 17. Alle lister rundt vinduer og 

dører leveres hvitmalt. Det er synlige 

spikerhull på listverket.

BALKONGER
Rekkverk på balkong levers med 

glass. På gulv legges av treverk. 

Gulvene er å anse som utvendig 

konstruksjon, mindre ansamlinger 

av vann vil derfor kunne oppstå på 

gulvet etter regnvær og snøsmelting.

TILVALG
Vi tilbyr å endre utvalgte «original» 

produkter – avhengig av tidspunkt for 

kjøp av hus og hvor langt byggepro-

sessen har kommet. Det gjelder:

- Parkett

- Overflater på vegger/tak

- Innredninger på kjøkken og bad

- Fliser på bad og vaskerom.

- El-leveranse: Flere stikkontakter, 

downlights, lampepunkt, tv/data 

punkt, komfortvarme i gulv.

RESERVASJONER
Det gjøres oppmerksom på at 

tegninger, planer, skisser og bilder 

i prospektet kun er av illustrativ 

karakter og kan inneholde innredning 

og tilbehør som ikke inngår i avtalen.
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VENTILASJON
Det leveres aggregat med balansert ventilasjon av 

boligene som plasseres i leilighetens innvendige bod. 

Anlegget leveres med varmegjenvinner og forvarmet 

tilluft som gir en energiøkonomisk gevinst og økt 

komfort. Luft tilføres i stue/kjøkken, alle soverom og 

entré gjennom ventiler i tak. Avtrekk via ventiler i tak på 

bad og bod. Luftespalter under alle dører for å gi gjen-

nomstrømming av luft. Kjøkkenventilator er koblet på 

ventilasjonsanlegget.

ELEKTRISKE ANLEGG
Leveres ihht. NEK 400 2018. Det elektriske anlegget 

ligger generelt skjult i leiligheten med unntak av lyd- og 

brannvegger. Der ligger det synlig ledning på gulvlist. 

Lysarmatur leveres under overskap på kjøkken og lampe i 

bod. Det leveres også utendørs lampe ved inngang og på 

balkong. Øvrige rom forberedes med lyspunkt i himling 

eller stikkontakt i overgang mellom tak og vegg inkl. 

lysbryter. Det leveres varmekabler under flisgulv.

VVS
Ettgreps blandebatteri på alle vasker og termostatstyrte 

dusjbatterier inkl. dusjgarnityr. Opplegg for vaskemaskin 

på vaskerom. Oppvaskmaskin tilkobles i kjøkkenbenk. I 

innvendig bod/tekn plasseres fordelingsskap for rør. Her 

plasseres også varmtvannsbereder.

TV/FIBER
Det leveres ett punkt i stue for tv/data.

FASADER
Yttervegger leveres med kledning av tre. Kledningen er 

grunnet ett strøk. Tak leveres med Benders takstein. 

3-lags vinduer, ytterdører og balkongdører leveres hvite. 

Takrenner, nedløp og blikk leveres i sort farge. Farge på 

kledning, omramminger og søyler avklares i forbindelse 

med igangsettingssøknad (IG) til kommunen.

UTOMHUS
Leveres maskinplanert med stedlige masser.

ØVRIG FELLES LEVERANSE
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FORUTSETNINGER
Alle opplysninger i denne prosjekt-

beskrivelsen er gitt med forbehold 

om rett til, uten forutgående varsel, å 

gjøre endringer som er hensiktsmes-

sige og nødvendige, uten å forringe 

den generelle standarden. Enkelte 

illustrasjoner i tegningsmaterialet, 

annonser og prospekt kan vise 

forhold som ikke er med i leveransen. 

Eksempelvis kan dette være møble-

ring, kjøkkenløsning, garderobeinn-

redning, fargevalg, bygningsmessige 

detaljer, for eksempel fasadedetaljer, 

detaljer på fellesarealet, materialvalg, 

farger, blomsterkasser, beplantning, 

topografi etc.

Det kan forekomme avvik mellom 

denne prosjektbeskrivelse og 

godkjente søknadstegninger. I slike 

tilfeller er det alltid godkjente søk-

nadstegninger som er gjeldende.

Det presiseres spesielt at kjøk-

ken leveres i henhold til egen 

kjøkkentegning.

Sjakter og tekniske installasjoner er 

vist på tegning, men noen endringer 

kan bli nødvendige og må påreg-

nes. Sjakter, ned- og utforinger for 

tekniske føringer vil kunne bli endret. 

Mindre endringer og arealavvik i 

forbindelse med detaljprosjektering 

må påregnes.

BoligPartner tar forbehold om endelig 

offentlig godkjenning av prosjektet.

Illustrasjon

Illustrasjon
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Du elsker følelsen av å være her inne. Det lukter så nytt, så frisk 
og rent. Forsiktig lar du fingertuppene gli bortover den nymalte 
veggen. Her skal bildene av dem du er aller mest glad i henges 
opp. Det kommer til å bli så fint, som når et blankt lerret får sine 
rette farger på plass. 

I hjørnet kommer sofaen til å stå. Og ved de store vinduene der borte skal spisestuen 

plasseres. Det er nesten så du kan høre samtalene rundt bordet allerede. Latter og smil, 

trygghet og glede. 

For en lykke det er å kunne skape sitt eget hjem. Sette sitt eget preg på alle de fine, nye 

rommene. Ingen har bodd her før deg. Her er det ingen spikerhull som må sparkles 

eller vinduskarmer som må males. 

Det er så mange fordeler med å kjøpe nytt i stedet for brukt. Gled deg til fremtidsrettede 

energiløsninger og et topp moderne ventilasjonsanlegg. Det er også deilig å slippe 

hektiske budrunder, din nye bolig kjøper du til fastpris. PS: Ikke glem at du alltid har fem 

års reklamasjonsrett når du kjøper ny bolig. 

LUKTEN AV DITT NYE HJEM

1. KJØPEKONTRAKT
Når du har bestemt deg for hvilken bolig du vil ha, avtaler 

vi en dato for kontraktsmøte. Her går vi grundig gjennom 

kjøpekontrakten med vedlegg slik at du vet hva du signerer 

på. Senest to uker etter signering må vi ha mottatt et 

finansieringsbevis fra deg.   

2. FORSKUDDSBETALING
En stor fordel med å kjøpe prosjektbolig er at du slipper 

dyre byggelån. Når kontrakten er underskrevet og garantien 

i orden, betaler du et forskudd på bare 10 prosent av kjøpe-

summen. De resterende 90 prosentene betaler du først få 

dager før du får overlevert din nye bolig.   

3. GARANTI 
Når kontrakten er signert stiller vi garanti for pengene, 

i henhold til Bustadsoppføringslova. Dette gir deg en 

økonomisk trygghet gjennom hele prosessen.

4. BYGGESTART
Vanligvis starter byggingen når halvparten av boligene i 

prosjektet er solgt. Vi vil holde deg oppdatert om hvordan 

salget går, og du vil få beskjed dersom eventuelle forbehold 

i kontrakten oppheves. 

5. TILVALG
Kjøper du på et tidlig tidspunkt får du mulighet til å gjøre 
tilvalg, og sette ditt preg på boligen innvendig. En egen 
tilvalgskatalog viser deg produktene du kan velge mellom 
utover det som leveres i standard originalleveranse. Alle 
produktene er priset slik at du enkelt kan regne ut hvor mye 
tilvalgene vil koste deg. 

6. TILVALGSMØTE
Vi ønsker å vise deg alle mulighetene og inviterer derfor 

til et tilvalgsmøte. Her vil du få se prøver på noe av det 

du kan velge mellom, og basert på dine ønsker kommer 

vi frem til hvilke tilvalg som er gode for deg. Når du har 

signert tilvalgsbestillingen, vet vi akkurat hva vi skal 

levere til din bolig. Gled deg!  

7. FORBEFARING
For oss er alltid målet å levere en feilfri bolig slik at du 

blir fornøyd. Cirka 3 uker før du overtar din nye bolig blir 

du derfor invitert til en forbefaring sammen med bygge- 

leder. På denne befaringen gjennomgås hele boligen for 

å påpeke eventuelle feil og mangler. Dersom noe må 

utbedres gjøres dette før overtakelsen. 

8. OVERTAKELSE
Få dager før du får nøkkelen til din nye bolig betales de 

resterende 90 prosentene av kjøpesummen. På selve 

overtakelsesdagen går vi på nytt gjennom hele boligen 

sammen med deg. Dersom det skulle oppdages avvik 

vil disse utbedres innen kort tid. I løpet av dette møtet 

skrives også en overtakelsesprotokoll som signeres av 

kjøper og selger. Tenk, nå kan du flytte inn!

9. SPØRREUNDERSØKELSE
Fornøyde kunder er den beste markedsføringen vi kan få, 

og din mening om samarbeidet og produktet vårt er derfor 

svært viktig. Om lag to måneder etter overtakelsen vil 

du motta en anonym spørreundersøkelse fra oss i regi av 

Prognosesenteret. Vi håper du tar deg tid til denne, slik at 

vi får vite hva du er fornøyd med, og hva vi eventuelt kan 

bli bedre på.  

10. 5-ÅRSGARANTI 
Skulle du etter innflytting oppdage feil eller lure på noe, 

så er det bare å ta kontakt. Selv om vi har 5-årsgaranti 

på boligen din, er det veldig viktig at eventuelle avvik 

rapporteres umiddelbart, slik at vi raskt kan få utbedret 

det som måtte vise seg å være en reklamasjon. 

11. ETTÅRSBEFARINGI 
Når du har bodd i boligen i cirka ett år, tar vi kontakt 

for å høre om alt fungerer som det skal, eller om du har 

reklamasjoner vi må se på. Kjøper du bolig av oss er du 

sikret god oppfølging også etter overtakelse. 

SLIK FOREGÅR ET
KJØP AV NY BOLIG
Et godt hjem starter med en god prosess. Her viser vi deg 
trinn for trinn hvordan vi hjelper deg fra A til Å. 
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