SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER PÅ BRYGGEKANTEN

BYGG A1

INNHOLD

Følelsen av natur er størst ved havet. Å bo her byr på
mange små magiske øyeblikk. Drømmen er å sovne
til bølgeskvulp, og våkne til en stillegående snekke.
Høre blafrende seil fra balkongen der morgenkaffen
nytes og solen varmer i ansiktet.
Det er dette som er livet ved sjøen.
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LIVET VED SJØEN
Måkeskrik, bølgeskvulp og kort vei til urbane gleder. I moderne
og sentrumsnære leiligheter i Nye Kilen Brygge smelter by- og
sjøliv sammen.
Her bor du praktisk talt på bryggekanten, med en slående vakker utsikt å våkne til hver
eneste morgen. Blå himmel og småbåtidyll om sommeren, og en isblå palett om vinteren.
Sørlandsvakre Fjellvikåsen er blikkfang på motsatt side av Kamfjordkilen, med sine trofaste
skuter og lave trehusbebyggelse. Her blåser en sval, maritim bris som hvisker om Sandefjords
historiske tilknytning til sjøen. Omgivelsene er rolige, samtidig som du er ti minutter til
fots fra Sandefjord sentrum med yrende kaféliv, kulturtilbud og hyggelige handlegater.
Nye Kilen Brygge vil bestå av cirka 130 leiligheter av varierende størrelse. At sjøen er
nærmeste nabo blir du aldri lei av, men også innendørs har du fantastiske fasiliteter. Her
finner du lounge og selskapslokale, treningsrom, parkeringshus og kajakkoppbevaring. Det
finnes til og med en gjesteleilighet som kan brukes når du får overnattingsbesøk. Kanskje
kommer gjestene med båt? Da kan de benytte seg av gjestebryggen. Dette er leiligheter
som er skapt for deg som vil bo smart, og ha en behagelig, lettvint og aktiv livsstil.
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Illustrasjon - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.

Oversiktsbilde - bygg A1

FEMSTJERNERS
HOTELLGLANS HJEMME
En leilighet er mer enn et hjem. Det er din arena hvor mange av livets største
stunder skal utspilles, og hvor små og store utfordringer skal løses. Derfor
er det viktig at leiligheten spiller på lag med deg og dine behov.
I Nye Kilen Brygge tilbyr vi Miliarium Premium-konseptet som inkluderer ekstra bokvaliteter
som du fort blir glad i. Tanken er å kaste femstjerners hotellglans over hjemmet ditt, og
det første du legger merke til er de attraktive innendørs– og utendørs fellesområdene.
Her er det lagt til rette for moderne behov, og tatt grep som gjør hverdagen litt enklere.
Du kan parkere i egen parkeringskjeller, ta treningsøkten i anleggets felles treningsrom
med sjøutsikt, og alltid ha kajakken klar til bruk i et eget oppbevaringsrom. Dersom du
skal invitere hele vennegjengen på bursdag, finnes det et selskapslokale du kan benytte
deg av. Skulle selskapet bli vellykket, kan vennene dine overnatte i gjesteleiligheten som
står til beboernes disposisjon.
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Illustrasjon - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.

MILIARIUM PREMIUM GIR DEG TIDEN TILBAKE
Hva hvis noen fortalte deg at du ikke trenger å bekymre deg
for plantene dine når du reiser på ferie? At du slipper å stresse
med ekstra bord og stoler til barnebursdagen når hele klasse 5B
kommer? At elektrikeren kommer og ordner vaskemaskinen din,
og at noen er der for å låse ham inn?
For godt til å være sant? Nei. Det er sånn det er å bo med Miliarium
Premium-konseptet integrert i hverdagen.
HJEMME - MED TID TIL Å NYTE
Våre moderne liv er høyeffektive. Vi multitasker og administrerer
etter beste evne, men innimellom kan vi alle føle behov for en som
kan ta seg av praktiske gjøremål. Beboerne i Nye Kilen Brygge vil
ha tilgang til en servicevert som vil være tilgjengelig til faste tider,
og som også kan kontaktes på telefon og mail.
Miliarium Premium-konseptet er lagt opp slik at alle tjenester blir
rimeligere når det er flere som benytter seg av dem. Serviceverten
vil ha tilgang på gunstige avtaler som du kan nyte godt av når du

ATTRAKTIVE FELLESOMRÅDER
I NYE KILEN BRYGGE

skal ha dressen renset, en personlig trener hjemme (eller i Nye
Kilen Brygges eget treningsrom) eller matvarer levert på døren.
Hva tjenestene vil koste, avhenger av dine behov. Har du ikke
behov for hjelp i hverdagen, kan du allikevel nyte godt av Premium
Basic-pakken som inngår i felleskostnadene og legger til rette for
en hyggelig hverdag. Har du tilleggsbehov, er disse brukerbetalte
tjenester som kommer under Premium Extra, som er et supplement
av ekstratjenester.

• Loungen inviterer til mingling. Her er alt lagt til
rette for hyggelig samvær med nye og gamle venner
og naboer. Sittegrupper, gasspeis, kaffemaskin og
TV gir loungen en moderne ramme.

LIVSSTILSBOLIGER
Begge alternativene sørger for at du kan skyve stresset til side, og
nyte godt av smidige løsninger som gjør livet ditt litt enklere. Enten
du er småbarnsmamma med tusen baller i lufta, friluftsentusiast som
heller vil dra ut med kajakken enn å vaske gulv eller pensjonist som
setter pris på at hjelpen bare er en telefonsamtale unna. Miliarium
Premium gjør livet lettere.

• Solrik, felles takterrasse i bygg A1 hvor du kan nyte
både morgen- og ettermiddagskaffen.

• Selskapslokale med garderobe, WC og fullt utstyrt
kjøkken. Her kan man invitere til selskap uten å
snu leiligheten sin på hodet.

• Flott utendørs oppholdsområde med benker, bord
og stoler. Et trygt sted å være for store og små.
• Hyggelig gjesteleilighet når du venter besøk. Her
får gjestene dine hotellfølelsen.
• Kort vei til trening! Velutstyrt trimrom med utsikt
mot utområdet/sjøen.
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Nye Kilen Brygge ligger sentralt til i Sandefjord, og det er enkelt å
komme seg rundt. Det er kort vei til både E18, togstasjonen, Torp
flyplass og båten som tar deg til Strømstad.
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Illustrasjoner - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.

LANDSKAPSPLAN

BYGG A1

16

|

N Y E K I L E N B RYG G E

Illustrasjon - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.
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TANKER FRA LANDSKAPSARKITEKTEN
– Det som er helt spesielt for Nye Kilen Brygge er nærheten til sjøen.
Her kan man kan gå ut på bryggene under de utkragede byggene, og
sette seg i de sydvendte trappene for så å stikke tærne i vannet. Det
gir en helt spesiell følelse, sier Heidi Borgersen, landskapsarkitekt
i anerkjente Gullik Gulliksen, som også har formet uterommet på
Tjuvholmen, det nye regjeringskvartalet og Farris bad. I tillegg vil
beboerne kunne benytte seg av en ny brygge som strekker seg
lenger ut i fjorden mot syd.
– Vår intensjon i prosjektet har vært å skape et frodig, grønt og
tiltalende boligområde med mange gode kvaliteter, sier Borgersen.
Hun nevner fine felles- og private oppholdsarealer som innbyr til bruk.
Det er ikke lagt opp til biltrafikk i arealet mellom bebyggelsen, her
er det kun tilrettelagt for utrykningskjøretøy. En bilfri stemning med
grønne oaser der variert vegetasjon vil skape flotte årstidsvariasjoner
kan nytes fra ulike sittemuligheter. Her har landskapsarkitektene
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Inspirasjonsbilder fra landskapsarkitekt

tenkt på både de som ønsker å oppholde seg alene, og de som vil
være ute i fellesskap med andre.
Nye Kilen Brygge vil føye seg pent inn i kyststien som allerede går
langsmed kysten. Nivåforskjellen mellom den nye havnepromenaden
og bebyggelsen beplantes med frodig vegetasjon, og det etableres
trapper flere steder i skråningen. I bunnen av skråningen som er
sydvendt ut mot fjorden, plasseres solbenker og andre aktivitetselementer. Alle områdene er universelt tilgjengelige, slik at pulsen
blir dynamisk og attraktiv.
Heidi Borgersen
Daglig leder/ Partner/
Landskapsarkitekt MNLA
Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

LANDSKAPSARKITEKT
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BOKVALITET
Din visjon er også vår visjon. Det vet vi fordi vi har spurt folk om hva de
ønsker seg av livet i Nye Kilen Brygge. Hva er viktig for å ha gode dager – i
mange år fremover? Vi er stolte av å ha skapt boliger som gjenspeiler det
dere etterspør.
PREMIUMKVALITETER
Bygg A1 vil ligge i sentrum av prosjektet med flotte utearealer rett utenfor døren og utsikt
mot sjøen. Kyststien som knytter sentrum og Kilen mot resten av Indre Havn ligger rett
utenfor døren og her kommer det trivelige trappetrasèer ned mot sjøen og prosjektets
gjestebrygge. Leilighetene får Premiumkvaliteter som vannbåren varme i gulv, en-stavs
lys eikeparkett, delikate flislagte bad, store flotte vindusflater og komplett kjøkken med
hvitevarepakke. Gjeste wc/bad/vaskerom på større leiligheter er tilgjengelig for deg som
ønsker det.

FELLESOMRÅDER MED FINESSE
I 1. etasje i bygg A2 ligger det flotte fellesarealer til glede for alle beboerne i Nye
Kilen Brygge. Her finner du et velutstyrt treningsrom, felles lounge-område med
hyggelige sofagrupper, TV, gasspeis og kaffemaskin. Det samme lokalet har stort
kjøkken og plass til gjester hvis man ønsker å reservere det som et selskapslokale.
Utenfor lounge-området kommer en felles uteplass med benker, bord og stoler der
du kan lene deg inn i en roman eller nyte ettermiddagskaffen mens du skuer utover
sjøen. Uteområdet vil få et grønt og frodig preg. Beplantningen vil være variert, og
de minste kan boltre seg på lekeplassen som ligger på herlige friområder mellom
byggene. Beboerne i A1 vil også kunne benytte seg av en stor, felles takterrasse
med flott utsikt i 5. etasje.
Alle beboerne i Nye Kilen Brygge får tilgang til å leie en praktisk gjesteleilighet
som blir etablert i bygg C1 mot Kilgata. Dette åpner for nye muligheter. Kanskje
du ikke trenger det 3. soverommet i leiligheten til daglig, men heller kunne tenke
deg en større stue? Da kan gjestene nyte godt av gjesteleligheten. Vi har derfor lagt
opp til fleksibilitet i planløsningen på flere leiligheter, med alternative løsninger
- skreddersydd etter dine behov.
Se detaljert leveransebeskrivelse for mer informasjon.

Leilighetene får sine egne private og romslige balkonger med flott utsikt. De fleste
leilighetene har en parkeringsplass i garasjeanlegg med heis direkte opp til leilighetsplan.
Ekstern bod og sykkelparkering medfølger også. Port-telefon med fargeskjerm gjør det
enkelt og sikkert å åpne opp for gjester som kommer på besøk.
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Illustrasjoner - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.

ARKITEKTENS GREP
–Inspirasjonen til Nye Kilen Brygge har vi hentet fra det maritime, sier
Per Erik Martinussen, daglig leder og arkitekt i Arcasa. Bebyggelsen
vil få et horisontalt uttrykk som speiler de lange linjene til en båt,
hvor balkongene ut mot sjøen er tenkt å gi en følelse av å være på
dekk. Byggene ligger i en slags vifteform, slik at flere leiligheter
vil få gløtt og kontakt med sjøen. Ut mot Kilgata vil byggene være
mer tilpasset Sandefjords urbane arkitektur.

–Vi har ønsket å ta hensyn til området og sjøen, og har derfor
forlenget havnepromenaden med bryggen som går langsmed
vannet, forklarer Martiniussen. Fra boligene går det traséer ned
mot bryggen, og dette vil være et herlig sted hvor stillheten og
nærheten til vannet gir en god naturfølelse. Her kan beboerne
bade, gå tur eller bli kjent med naboen.

Per Erik Martinussen
Daglig leder / arkitekt
Arcasa
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Illustrasjon - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.

ARKITEKTENS GREP
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Illustrasjoner - avvik kan forekomme. 3D av EVEimages.
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BYGG A1
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Illustrasjon - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.
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A1

ETASJEPLAN

ETASJEPLAN

ETASJE 1

ETASJE 2-4
VINDU I
2.ETG.

SOV
8.9 m²

TERRASSE
31.2 m²

3.roms
A1-H0104
STUE/KJØK.
31.5 m²

BAD
3.9 m²

SOV
14.4 m²

GANG
10.1 m²

BALKONG
24.6 m²

BAD
5.2 m²

BOD SOV
2.6 m² 13.0 m²

TRAPP
13.4 m²

GANG
6.2 m²
BAD
5.0 m²

3.roms
A1-H0103
STUE/KJØK.
31.7 m²

TERRASSE
16.9 m²

BOD
2.1 m²

GANG
7.5 m²

SOV
7.3 m²

SOV
14.1 m²

GANG
5.6 m²

BAD
4.4 m²

SOV
8.4 m²

BOD
5.0 m²

TERRASSE
12.0 m²

GANG
7.5 m²

3.roms
A1-H0403
STUE/KJØK.
31.7 m²
BALKONG
16.2 m²

SOV
14.1 m²

BAD
4.2 m²

GANG
9.0 m²

GANG.
15.3 m²
BAD
5.0 m²

3.roms
A1-H0101
STUE/KJØK.
33.2 m²

BOD
4.8 m²

BAD
5.2 m²

GANG
10.1 m²

BAD
4.9 m²

1.roms
A1-H0102
STUE/KJØK/SOV
23.0 m²

VINDU
I
2.ETG.

BAD
SOV
3.9 m² 14.4 m²

TRAPP
13.4 m²

3.roms
A1-H0404
STUE/KJØK.
31.5 m²

INNGANG
26.2 m²

BOD
5.0 m²

SOV
8.9 m²

BOD
2.1 m²

SOV
14.1 m²

GANG
5.6 m²

BAD
4.4 m²

1.roms
A1-H0402
STUE/KJØK/SOV
23.0 m²

SOV
7.3 m²

TERRASSE
13.3 m²

BALKONG
11.5 m²

SOV
8.1 m²

BAD
5.2 m²

3.roms
A1-H0401
STUE/KJØK.
36.0 m²

BALKONG
12.8 m²

* Denne etasjeplanen fungerer også som alternativ etasjeplan for etasje 2-4, med unntak av terrasser
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TEGNINGSNAVN/TITTEL

Oversiktsplan 01, bygg A1

PROSJEKTNAVN/ADRESSE:

Nye Kilen Brygge

BYGGHERRE:

Kilen Utbygging 2

ETASJEPLANER
TEGNINGSNAVN/TITTEL

Oversiktsplan 02+04, bygg A1

PROSJEKTNAVN/ADRESSE:

Nye Kilen Brygge

BYGGHERRE:
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A1

A1

ETASJEPLAN

ETASJEPLAN

ETASJE 5

ETASJE 6

BAD
3.9 m²
SOV
8.9 m²

BALKONG
24.6 m²
3.roms
A1-H0502
STUE/KJØK.
31.5 m²

BAD
3.9 m²
SOV
14.4 m²

GANG
10.1 m²
BOD
5.0 m²
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FELLES TAKTERRASSE
28.2 m²

BAD
4.1 m²

GANG.
10.1 m²

BAD
5.2 m²

3.roms
A1-H0601
STUE/KJØK.
36.6 m²

SOV
7.7 m²

BOD
1.9 m²

BIBLIOTEK
24.4 m²

TERRASSE
12.5 m²
BALKONG
16.2 m²

TRAPP
13.4 m²

GANG.
11.6 m²
BAD
5.0 m²

SOV
14.7 m²

GANG
16.0 m²

SOV
8.6 m²

SOV
14.4 m²

BOD
5.0 m²

BOD
2.2 m²

5.roms
A1-H0501
STUE/KJØK.
36.6 m²
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3.roms
A1-H0602
STUE/KJØK.
31.5 m²

GANG.
15.3 m²
BAD
5.0 m²

BALKONG
16.2 m²

BALKONG
24.6 m²

TRAPP
13.4 m²

BAD
5.2 m²

SOV
8.9 m²

BOD
2.1 m²

GANG
9.7 m²

SOV
12.5 m²

TERRASSE
32.2 m²

SOV
9.5 m²

ETASJEPLANER
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A1

ETASJEPLAN

PLANTEGNING

ETASJE U1

BOD
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Kajakrom

TERRASSE
13.3 m²

NYE KILEN BRYGGE Salgstegning

0

5m
Målestokk: ca 1:100 (A4)

Leilighetsnr.

A1-101
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Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

+47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no

N

Fasade sør

Fasade sør
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NYE KILEN BRYGGE Salgstegnin

A1

4.9 m²

4.9 m²

PLANTEGNING

PLANTEGNING

N

N

ETASJE

N

1, 2, 4

ROM

GANG
5.6 m²

1

BAD
4.4 m²

N

BAD
4.4 m²

GANG
5.6 m²

N

GANG
5.6 m²

BAD
4.4 m²

N

GANG
5.6 m²

BAD
4.4 m²

BOD
2.1 m²

N

SOV
14.1 m²

BOD
2.1 m²
GANG
7.5 m²

GANG
7.5 m²

SOV
7.3 m²

BAD
5.0 m²

N

N

N

LEILIGHET A1-103, A1-203, A1-403
N

LEILIGHET A1-102, A1-202, A1-402

SOV
14.1 m²

BOD
2.1 m²

GANG
7.5 m²
BAD
5.0 m²

34,5 m2

P-ROM

N

STUE/KJØK/SOV
23.0 m²

STUE/KJØK/SOV
23.0 m²

STUE/KJØK/SOV
23.0 m²
GANG
5.6 m²

BAD
4.4 m²

GANG
5.6 m²

N

34,5 m2

N

BAD
4.4 m²

ETASJE
1, 2, 4

SOV
7.3 m²

GANG
7.5 m²

SOV
7.3 m²

ROM
3
N

BAD
5.0 m²

STUE/KJØK.
31.7 m²

STUE/KJØK/SOV
23.0 m²

SOV
14.1 m²

SOV
14.1 m²

BOD
2.1 m²
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Illustrasjon høyre side - terrasse bygg A1 med utsikt mot bygg A2
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Illustrasjoner - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.

LEVERANSEBESKRIVELSE

leveres iht. den kjøkkentegning som gjelder for den enkelte
leilighet. Ikke alle detaljer er ferdig prosjektert og detaljert.
Kjøkkentegningen vil derfor utleveres kjøper i forbindelse med
tilvalgsprosessen, når detaljprosjekteringen er ferdig. Varmtvann leveres fra varmeanlegget som er koblet mot fjernvarme.

NYE KILEN BRYGGE BYGG A1

GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskrivelse og plantegninger.
I slike tilfeller er det alltid denne prosjektbeskrivelsen og
romskjemaet som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner
i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og
kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så
som møblering, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer,
materialvalg i fasade, beplantning etc.
Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Endring av plassering av utstyr på bad kan
også forekomme. Endelig utforming av tekniske sjakter må
avvente detaljprosjekteringen og det kan derfor forkomme
endringer av plassering, lengde og/eller bredde på disse.
Videre kan vindus- og balkongplasseringen i den enkelte
leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av
bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget.
Toleransekrav for utførelse er iht. normalkrav.
BYGNINGER
Bygningene og uteområdet mellom bygningene oppføres
over pelefundamentert parkeringskjeller.
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Bygningene utføres med bærekonstruksjon i stål og betong, og med prefabrikkerte dekkeelementer. Det vil bli
synlige v-fuger i innvendig tak ved dekkeskjøter i betong.
Nedforede tak med gipshimling eller stål i gang, bod og på
bad. Innvendige lettvegger har stål eller tre-stendere og er
kledd med gipsplater. Yttertak leveres isolert iht. TEK10, med
folietekking og nødvendige fallkiler til innvendige nedløp.
Fasadene i A-byggene utføres primært med plater i fibersement med relieff. Sokkel, samt hvite bånd som strekker
seg horisontalt langs etasjeskillene og som brystning i
balkongene, utføres i lyst kontrastmateriale (platekledning).
Øvre del av balkong er i glass, med stolper og håndløper.
De to øverste etasjene i A har balkongrekkverk uten brystning, i glass med stolper og håndløper. På takterrassene i
A-byggene etableres det grønne felt langs kantene med
en type sedumtak.
B og C-byggene har fasader primært av tegl. Sokkel, brystning på balkong, samt enkelte fastfelt ved vindu, utføres i
kontrastmateriale (platekledning). Øverste del av balkong
har glassrekkverk med stolper og håndløper. Balkonger
leveres med tretremmer. Balkonger er som en utvendig
konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann kan oppstå
på overflaten etter regnvær.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Se vedlagte romskjemaer som beskriver standard overflatebehandling av gulv, vegg og tak i de ulike rommene.
NEDFORET HIMLING/INNKASSINGER
I entre/gang, bad/WC og innvendig bod kan det bli nedforet
himling i hele eller deler av rommet. Himlingen skal i disse
rommene ha en høyde på min 2,1 m over gulv. Over disse
himlingene vil det være tekniske føringer som elektro, rør,
sprinkelanlegg og ventilasjon. Over kjøkkenskap vil det
være en innkassing av ventilasjonskanal for avtrekksvifte.
Innkassinger for tekniske føringer kan også forekomme i
mindre områder i andre rom enn de ovennevnte. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til vertikalinnkassing
langs vegg vil derfor kunne forekomme i enkelte rom. Nevnte
konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av
overflaten der konstruksjonen blir montert. Dette gjelder
elektro, sanitær og ventilasjon.
UTSTYR/STANDARD KJØKKEN
Det henvises til romskjema for beskrivelse av type kjøkken
som leveres som standard. Lengden på kjøkkenet vil være i
henhold til det som fremkommer av leilighetens plantegning.
Mindre avvik kan forekomme. Plassering av teknisk utstyr i
kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det
som vises på leilighetstegningene. Antall skap, hvitevarer etc.

GARDEROBE
I hver enkelt leilighet leveres det 1 m garderobeskap til
soverom med enkeltseng og 2 meter skap til rom med
dobbeltseng.
INNVENDIGE DØRER
Hvite dører fra Swedoor, eller tilsvarende, med hvite karmer,
type leveres i henhold til romskjema. Dørene leveres ferdig
behandlet fra fabrikk. Det vil være synlige innfestinger. De fleste
dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.
BAD
Bad med dusj og avsatt plass til vaskesøyle leveres flislagt på
vegger og gulv i henhold til romskjema. Baderomsinnredning
leveres i henhold til romskjema og tegning. Det vil bli
en egen teknisk sjakt med skap for rør-i-rør system og
vannbåren varme i tilknytning til et av våtrommene. Dør/
luken til sjakten vil bli synlig slik at den er tilgjengelig for
inspeksjon og avlesing av målere etc. Plassering vil gjøres
så lite sjenerende som mulig, men må samtidig være lett
tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje
skulle oppstå.
VINDUER
Vinduer leveres med 2 eller 3 lags energiglass, med U-ver-

di maks 1,2 W/m2K. Vinduene leveres hvite innvendig og
annen farge utvendig tilpasset byggets fasade. Innvendige
gerikter vil få synlig innfesting. Åpningsbare vinduer leveres
med barnesikring og mekanisme for låsing i luftestilling.
Nivåforskjell mellom utvendig balkong og innvendig stuegulv er trinnfri og i henhold til teknisk forskrift, TEK10. Det
gjøres oppmerksom på at det under enkelte forhold kan
oppstå kondens på utsiden av glasset grunnet vinduenes
gode isoleringsevne.
HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET
Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse med kikkhull
fra fabrikk. FG-godkjent sikkerhetslås leveres. Inngangsdøren vil bli levert med dørpumpe dersom dette kreves av
brann-/rømningshensyn. Ringeklokke/calling anlegg med
fargeskjerm vil bli levert.
GERIKTER OG LISTER
Alle gerikter rundt vinduer og dører er av type MDF, ferdig
malt fra fabrikk. Det vil være synlige innfestninger på alle
gerikter og lister.
SIKKERHETSUTSTYR
Alarmanlegg inngår ikke i standardleveransen. Dersom man
ønsker alarm, anbefales det at den må den enkelte monterer
dette etter overlevering. Balkongdører i 1. og 2. etasje leveres
med FG-godkjente låser. Det leveres ett brannslukningsapparat i hver leilighet, eventuelt brannslange i kjøkkenskap
under vask.
TEKNISKE ANLEGG VENTILASJON
Hver leilighet får balansert ventilasjon og aggregat kan bli

plassert i bod eller over platetopp på kjøkken. Det blir avtrekk
fra kjøkken og våtrom, og tilluft til hvert enkelt oppholdsrom.
ELEKTRISK ANLEGG
Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters
forskriftskrav, NEK 400. Det innebærer bl.a. at det monteres
«komfyrvakt» på kjøkken. Alle kontaktpunkter er jordet.
Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg, men åpent anlegg må
påregnes i spesielle tilfeller. Det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkt i leilighetene er i henhold
til NEK 400. Elektriske punkt fremkommer av egen elektro
tegning som utleveres i forbindelse med tilvalgsprosessen.
I forbindelse med tilvalg vil det bli mulig å bestille flere
elektropunkt.
SANITÆR
Det monteres ettgreps blandebatterier på bad og kjøkken,
opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og for vaskemaskin på bad, som anvist på tegning. Det leveres vegghengt
toalett med innebygd sisterne på bad. Toalettlokk leveres
i hard plast/presalitt uten Soft Close. Tekniske rørføringer
samles i et rør-i-rør skap som plasseres i en teknisk sjakt i
tilknytning til et av våtrommene. Sjakten fremkommer på
kontraktstegning.
SPRINKLERANLEGG
I henhold til teknisk forskrift, TEK10, er det krav om sprinkleranlegg i alle boligene i prosjektet. Sprinklerhoder vil være
synlige inne i leilighetene. Sprinklerhoder må ikke tildekkes
med møbler e.l. slik at det hindrer dens funksjon. Man må
også forsikre seg om at det ikke ligger sprinklerrør i veggen
dersom man skal borre eller spikre i veggen.
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OPPVARMING
Leilighetene i Bygg A leveres med gulvvarme i alle rom
unntatt bod og soverom. Det blir vannbåren varme i gulvene, med unntak av badet som kan bli levert med elektriske
varmekabler. I tilvalgsprosessen kan det velges gulvvarme i
flere rom. Bygg B og C leveres med vannbåren oppvarming
via radiatorer og gulvvarme på bad. Størrelse og plassering
av radiatorene beregnes ut fra varmebehovet til den enkelte
leilighet, i henhold til TEK 10. Det monteres målere i hver
leilighet som måler forbruket av varme.
TV/DATA/IP-TELEFON
Det føres IP- telefon, datalinje og kabel-TV frem til hver
leilighet til et svakstrømskap. Dette skapet plasseres i
tidligere omtalt teknisk sjakt, ev. et annet hensiktsmessig
sted i bod eller liknende. Utbygger inngår avtale med en
signalleverandør for TV, telefon og data med inntil 5 års
bindingstid. Fast telefonlinje fra Telenor leveres ikke. 1 stk.
TV-/radiouttak og internett i stuen leveres. IP-telefoni, TV- og
internettpakker må kunden selv bestille fra signalleverandør.
Ytterligere TV- og telefonkontakter kan bestilles gjennom
tilvalgsprosessen.
TEGNINGER AV TEKNISKE 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.
FELLESAREAL INNGANGSFORHOLD
Hovedinngang til leilighetene er fra tunet mellom byggene.
Det vil være innvendig heis og trapperom til alle etasjer, og
ned til parkeringskjeller. I tillegg til hovedtrapperom er det
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rømningstrapp ned til terreng. Alle postkasser blir plassert
på hensiktsmessig sted ved hovedinngangen.

tene i henhold til gjeldende prisliste og egen beskrivelse
av organiseringen av parkeringsanlegget.

Det leveres keramiske fliser på gulv i hovedinngang på
plan 1 og malte vegger. I øvrige etasjer og trappeløp leveres trinnlydsdempende vinylbelegg på gulv i fellesarealer
innendørs (se for øvrig romskjema). Opptrinn og vanger til
trappene males. Biladkomst til p-kjeller er felles for alle bygg.

Bredde på parkeringsplassene er minimum ca. 2,25 meter.
Laveste frie høyde er ca. 2,10 meter. Stedvis langs vegger
i kjøresoner og langs vegger på deler av parkeringsplassene kan høyden være lavere. Det leveres 1 fjernkontroll
pr parkeringsplass for åpning av garasjeport. I kjelleren er
det også egne fellesrom for sykkelparkering. I tillegg vil
det være enkelte sykkelparkeringsplasser på bakkeplan i
forbindelse med byggenes innganger. Et begrenset antall
garasjeplasser tilhørende den enkelte leilighet kan ved
tilvalg leveres som elbilladestasjon. Med forbehold om
kapasitet i hovedstrømnettet, og i det enkelte uttak. Selger
foretar fordeling av boder og parkeringsplasser.

HEIS
Alle leilighetene er tilgjengelige med heis fra garasjeplan
og hovedinngang direkte til leilighetsplan.
TRAPPER/TRAPPEROM
Det leveres prefabrikkerte trapper i betong. Undersiden
og vangene av trappeløp og undersiden av repos er malt
hvitt. Lydhimling monteres der det er krav i trapperom. Innvendige trapper og repos leveres med trinnlydsdempende
vinylbelegg. Opptrinn malt. Trapperommet og fellesganger
har malte vegger.
SØPPELSYSTEM
Det leveres nedgravde felles søppelanlegg. Det tas forbehold
om endelig plassering.
GARASJEETASJE/PARKERING/SYKKELPARKERING
Gulv: betong, med oppmerkede biloppstillingsplasser.
Vegger: Støvbundet hvitmalt betong, leca eller gipsplater.
Himling: Mineralull/støvbundet betong. Garasjekjelleren blir
ventilert og oppvarmet slik at det til enhver tid er min +5 ºC.
Fra garasjeanlegget er det adkomst med heis/trapp til alle
leilighetsetasjene. Det selges parkeringsrettigheter, enten
som bruksretter eller leie av parkeringsplasser, til leilighe-

UTOMHUS
Prosjektet skal fremstå med grønne uteområder med
leke- og oppholdsarealer med varierte kvaliteter. Det skal
etableres en havnepromenade med oppholdsplasser langs
promenaden og flere gangakser som fører inn i prosjektet
fra flere retninger. Fellesområdene vil bli opparbeidet med
vegetasjonsøyer med busker, prydgress og mindre trær. Adkomstveier til innganger vil bli i betong. Detaljutforming og
materialvalg avklares i videre detaljprosjektering.
Det legges til rette for et bilfritt tun, da alle parkeringsplasser er lagt til parkeringskjeller, men det er dimensjonert for tilkomst for mindre flyttebiler, sykebil og annen
nødvendig transport. Det er avsatt plass til sykkelparkering
i kjelleren, samt noen plasser ute på tunet. Det etableres
lekeplass, omgitt av buskvegetasjon i området mot eksisterende Kilen Brygge.

Plassen vil inneholde forskjellige lekeapparater tilpasset
barn i flere alderstrinn. Bryggevandringen fra eksisterende
Kilen Brygge videreføres langs sjøfronten, og det etableres
en flytebrygge som muliggjør tilgang til vannet. Her vil det
være mulig med fortøyning av gjestende båter.

PORTTELEFON
Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti og
porttelefon med fargeskjerm og automatisk døråpner i
hver leilighet. I tillegg leveres det ringeknapp utenfor hver
leilighet.

FELLESFUNKSJONER
Det etableres fellesfunksjoner som alle beboere i Nye Kilen Brygge vil ha tilgang til å benytte. Fellesfunksjonene
inkluderer et gjesterom i C1, samt treningsrom og lounge/
selskapslokale i A2. Materialvalg tilpasses og detaljeres
etter rommenes bruksområde. Gjesterommet vil ha plass
til minst to overnattingsgjester, med dobbeltseng, sovesofa
og komplett baderom med dusj.

PIPE
Det leveres ikke pipeløp.

Lounge/selskapslokale vil være utstyrt med kjøkken, garderobe og wc, samt oppholdsarealer med gasspeis. Kjøkkenet leveres med oppvaskmaskin, stekeovn, stekeplate og
serveringsutstyr. Lokalet vil ha spisebord og stoler til ca 20
personer, samt en sittegruppe i lounge-delen, kaffemaskin
og TV. Det vil være direkte utgang til en møblert uteplass.
Lokalet kan benyttes til daglig av alle beboerne i prosjektet,
men kan også reserveres til spesielle anledninger. Treningsrommet leveres med et variert utvalg av treningsutstyr som
tredemølle, sykkel, vekter, matter m.m.
BODER
Alle leilighetene får en innvendig bod, samt 5 kvm ekstern
sportsbod. Alle overflater i sportsboder leveres som støvbundet hvitmalt betong, ubehandlet gipsplater og/eller
nettingvegger type Troax eller tilsvarende. Gulvene vil
være betong.

TILGJENGELIG BOENHET
Tilgjengelig boenhet følger av TEK 10. 2-roms leiligheter i
C1 er ikke utformet som tilgjengelig boenhet.
TILVALGSMULIGHETER
Prosjektet er forutsatt gjennomført som serieproduksjon, med
systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.
Dette gjenspeiles i prosjektets organisering og byggetid, noe
som igjen gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer
som kan tillates og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene må
bestilles. Det er planlagt å bruke plassbygde bad i prosjektet.
Utbygger vil gi kjøperne mulighet for å gjøre individuelle
tilpasninger i egen bolig. Det vil bl.a. bli gitt mulighet for
alternative fargevalg på vegger og parkett typer på gulv,
samt endring av kjøkkenleveranse i henhold til leverandørens
sortiment. Det kan gjøres endring av baderominnredning og
fliser på våtrom i henhold til flisleverandørens sortiment.
Flere elektropunkter kan velges, det gjelder både stikkontakter, lampepunkter, TV-punkter og data-punkter. I tillegg
kan det være mulig med begrensede tilvalg på sanitær og
ventilasjon og varme. Som nevnt over vil tilvalgmulighetene
være avhengig av hvor langt i byggeprosessen prosjektet
har kommet.
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Illustrasjoner - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.

ROM

ROMSKJEMA

GULV

VEGG

TAK

Entré/gang
Garderobe

14 mm parkett,
hvitpigmentert enstavs eik, tilsvarende
gulvlist.
Eikefarget dørterskel.

Vegger, sparklet
og malt, farge
S-0500-N.

Hvitmalt glans 03.

Kjøkken

14 mm parkett,
hvitpigmentert enstavs eik, tilsvarende
gulvlist.
Eikefarget dørterskel.

Vegger, sparklet
og malt, farge
S-0500-N.

Hvitmalt m/synlig
v-fuge, glans 03.

Innvendig bod
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14 mm parkett,
hvitpigmentert enstavs eik.
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Vegger, sparklet
og malt, farge
S-0500-N.

Hvitmalt m/synlig
v-fuge, glans 03.

INNREDNING

Automatisk døråpner/calling med
fargeskjerm.
Lys i tak.

Kjøkken type HTH Kvadrat, hvit, eller tilsvarende.
Leveranse ihht endelig kjøkkentegning for den
enkelte leilighet.
40mm laminat benkeplate farge mørk grå. Rett
forkant i laminat. 12 mm laminat bakplate over benk
tilsvarende benkeplate.
Overskap med foring til taket.
Curve 128 håndtak eller tilsvarende. Stål 11/2 innfelt
vaskekum. Innbygd stekeovn og separat platetopp.
Avtrekk over platetopp, med stålfarget volumhette
(ventilator) i overskap. Ventilasjonsaggregat for
balansert ventilasjon kan bli plassert i skap over
platetopp. Kjøkkenkran, type Oras eller tilsvarende,
med avstengning for oppvaskmaskin.
Hvitevarepakke siemens eller tilsvarende, bestående
av platetopp, stekeovn, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Hvitmalt profilert innerdør, type Swedoor el.
tilsvarende med matt krom vrider.

Ventilator i overskap av type
volumhette med oppsamlingsskjerm,
stålfarge. Komfyrvakt integrert i
avtrekkshette.

Ingen innredning. Hvitmalt profilert innerdør, type
Swedoor el. tilsvarende med matt krom vrider.
Ventilasjonsaggregat for balansert ventilasjon kan
bli plassert i bod.

Lys i tak.

TAK

INNREDNING

DIVERSE

14 mm parkett,
hvitpigmentert en-stavs
eik, tilsvarende gulvlist.
Eikefarget dørterskel.

Vegger, sparklet
og malt, farge
S-0500-N.

Hvitmalt m/synlig
v-fuge, glans 03.

1 m garderobeskap pr inntegnet sengeplass pr rom.
Type HTH eller tilsvarende. Skapene leveres med
hyller og stang, høyde ca 2,1 m.
Hvitmalt profilert innerdør, type Swedoor el.
tilsvarende med matt krom vrider.

Soverom ellers

14 mm parkett,
hvitpigmentert en-stavs
eik, tilsvarende gulvlist.
Eikefarget dørterskel.

Vegger, sparklet
og malt, farge
S-0500-N.

Hvitmalt m/synlig
v-fuge, glans 03.

1 m garderobeskap pr inntegnet sengeplass pr rom.
Type HTH eller tilsvarende. Skapene leveres med
hyller og stang, høyde ca 2,1 m.
Hvitmalt profilert innerdør, type Swedoor el.
tilsvarende med matt krom vrider.

Stue

14 mm parkett,
hvitpigmentert en-stavs
eik, tilsvarende gulvlist.
Eikefarget dørterskel.

Vegger, sparklet
og malt, farge
S-0500-N.

Hvitmalt m/synlig
v-fuge, glans 03

Ingen innredning.
Hvitmalt profilert innerdør, type Swedoor el.
tilsvarende med matt krom vrider.

Et data/tv-uttak.

Bad

Sandfargede fliser
300x300mm.
Mosaikk i dusjsone.
Termostatstyrt
gulvvarme.

Sandfargede fliser,
300x600mm.

Hvitmalt.

Servantinnredning hvit, med heldekkende hvit
servantplate med underskap. Bredde ihht. den
enkelte leilighets plantegning.

Det leveres innfelte spotlights i
aluminium farge, 4-6 stk, i tak, m.
dimmer.
Dobbelt stikk montert ved siden av
speil. Opplegg for vaskemaskin og
tørketrommel der hvor dette er tegnet
inn på plantegning.
Oras termostatstyrt kran for dusj,
eller tilsvarende. Dusjarmatur i alu.
farge montert på glidestang på vegg.
Oras servantbatteri, eller tilsvarende,
i krom.
Nedsenkede fliser i dusjhjørne.

DIVERSE

Ytterdør med FG godkjent sikkerhetslås. Kikkehull.
Hvitmalt profilert innerdør, type Swedoor eller
tilsvarende med matt krom vrider.

VEGG

Hovedsoverom

LEILIGHETENE
ROM

GULV

Overskap med innebygd lys.

Innmurt speil i hele innredningens bredde og
veggmontert lampe over speil type Twin Due fra
Stokkan Lys eller tilsvarende. Dusjvegger i herdet
klart glass som kan slås inn mot vegg, med alu.
fargede profiler. Hvitt vegghengt toalett m/sete,
krom spyleknapp.

Det settes opp doble stikk over
benk iht NEK400, hvorav det ene er
beregnet på mikrobølgeovn.

Hvitmalt profilert innerdør, type Swedoor el.
tilsvarende med matt krom vrider.
Gjestetoalett/ WC

Sandfargede fliser
300x300mm.

Vegger, sparklet
og malt, farge
S-0500-N.

Hvitmalt, glans 03.

Terrasse/Balkong

Betong med tretremmer

Rekkverk i henhold
til fasadedetaljer i
leveransebeskrivelse.

Betong, malt i
lys farge, ut til
dryppnese.

Hvit servant med underskap. Bredde og dybde iht.
den enkelte leilighets plantegning.
Hvitt vegghengt toalett m/sete, krom spyleknapp.
Hvitmalt profilert innerdør, type Swedoor el.
tilsvarende med matt krom vrider.

Det levers innfelte spotlights i alu.
farge, 2-4 stk, i tak, dimmer. Oras
servantbatteri, eller tilsvarende, i
krom.

Utelampe type Pirat Visor 18W TC i alu.
farge, eller tilsvarende. 1 stk. dobbelt
stikk på alle balkonger og terrasser.

ROMSKJEMA
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ROMSKJEMA

FELLESAREALER
ROM

GULV

VEGG

TAK

INNREDNING

DIVERSE

Hoved-inngangsparti

Fliser m/ skiferlook.

Malt

Malt, evt T-profil
himling.

Postkasser.
Lamper type Glorie 5050, eller tilsvarende i tak.
Utelampe type Pirat Visor 18W TC i aluminiumsfarge, eller tilsvarende.

Ringetablå / dørcalling med kamera
ved hovedinngangsdør.

Trapper

Trinnlydsdempende
vinylbelegg.

Malt

Malt

Lamper type Glorie 5050, eller tilsvarende, i tak.

Malt underside, vanger og opptrinn på
trappeløpene og repos. Lys styres av
bevegelsesfølere.

Innvendig korridor,
inkl. korridor i kjeller

Trinnlydsdempende
vinylbelegg.

Malt

Malt, ev T-profil
himling.

Lamper type Glorie 5050, eller tilsvarende, i tak.

Tekniske rom og ev.
søppelrom

Betong med epoxy
maling, inkl. 20 cm
oppkant på vegg.

Malt

Malt

Belysning og stikk etter behov.

Fellesboder og andre
fellesrom

Betong med epoxy
maling.

Kvistet, sårbehandlet
og hvitmalt betong,
leca eller gipsplater.

Kvistet, sårbehandlet
og hvitmalt, ev
himling.

Enkel belysning pluss stikk.

Garasje

Betong.

Kvistet, sårbehandlet
og hvitmalt.

Garasjehimling
etter behov og
beregninger.

Belysning pluss 1 stikk pr oppgang.

Nøkkelbryter utvendig og snortrekk
innvendig. 1 fjernkontroll pr p-plass.

Boder

Betong med epoxy
maling.

Kvistet, sårbehandlet
og hvitmalt betong,
leca eller gipsplater.
Nettingvegg/dør.

Kvistet, sårbehandlet
og hvitmalt, ev
himling.

Enkel belysning.

Boder med nettingvegger.

Gjelder ikke selskapslokale/treningsrom/gjesterom.
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FAKTA OM EIENDOMMEN - BYGG A1

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

HOVEDOPPDRAGSNUMMER
94151402

EIERFORHOLD
Selveier

ANSVARLIG MEGLER
Navn: Lill Iren Barth, telefon 913 26 532
Tittel: Eiendomsmegler, DNB Eiendom AS, avd. Nybygg
Adresse: Jernbanealleen 13, 3210 Sandefjord
Org.nr.: 910 968 955

BELIGGENHET
Nye Kilen Brygge ligger meget sentralt til og rett utenfor
selve sentrumskjernen. En liten spasertur på noen minutter
bringer deg inn til torvet og gågater med et rikt utvalg av
forretninger og byens kjøpesenter Hvaltorvet. Rett i nærheten og på brygga mot sentrum er det et godt utvalg av
restauranter og en av Norges beste fiskeforhandlere, nemlig
Brødr. Berggren. Godt utvalg med matbutikker i nærområdet som Kiwi og Rema og innerst i Kilen finner du Meny,
kanskje byens beste matbutikk med et godt og rikt utvalg
utover det vanlige.

SELGER/UTBYGGER
Navn: Kilen Utbygging 2 AS
Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 6272, 0603 Oslo
Org.nr.: 895 897 612
EIENDOMMEN
Kilgata i Sandefjord kommune gnr. 175 bnr. 139, 7,8,9,10,11
m.fl. Eiendommen skal sammenslås og grensejusteres, og
eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på
salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen
matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets totale
tomteareal for Nye Kilen Brygge er oppgitt fra Selger å bli
ca. 7.960 kvm. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel
iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke
på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.
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KORT OM HELE PROSJEKTET
Nye Kilen Brygge vil ferdig utbygd bestå av totalt ca. 140
leiligheter og bli fordelt over 2-4 byggetrinn. Byggearbeider
og oppføring vil starte nærmest eksisterende bebyggelse
og videre i retning mot øst. Under bebyggelsen vil det bli
et felles garasjeanlegg med parkeringsplasser, samt boder
til de fleste leilighetene.
BEBYGGELSEN
Første byggetrinn planlegges å bestå av Bygg A2, A1, C1 og C2.

Første etasje i A2 vil bli avsatt til fellesarealer for hele Nye
Kilen Brygge med bl.a. en felles lounge, selskapslokale og trimrom. I tillegg vil det i C1 bli bygget et felles gjesterom i 1. etg.
Salgstrinn 2 består av Bygg A1, hvor det er planlagt 17 til 21
leiligheter, avhengig av om leilighetene selges separat eller
sammenslått. Bygg A1 får felles takterrasse i 5. etasje som
kan benyttes av beboerne i bygget. Det henvises forøvrig
til leveransebeskrivelse i prospekt.
INNHOLD OG STANDARD
Se vedlagte romskjemaer som nærmere beskriver standard
overflatebehandling av gulv, vegg og tak i de ulike rommene.
MILIARIUM PREMIUM-KONSEPT
I Nye Kilen Brygge får beboerne tilgang til attraktive innendørs
og utendørs fellesområder samt personlig service og tilbud
om ekstra tilleggstjenester.
FELLESOMRÅDER
Som en del av Premium-konseptet får du tilgang til felles-områder som kan benyttes etter eget ønske:
• Lounge utstyrt med sittegrupper, gasspeis, kaffemaskin
og TV
• Selskapslokale med garderobe, WC og fullt utstyrt kjøkken
• Flott utendørs oppholdsområde med benker, bord og stoler

• Hyggelig gjesteleilighet når du venter besøk
• Velutstyrt trimrom med utsikt mot utområdet/sjøen
Fellesområdene kan benyttes av alle beboerne i prosjektet
Nye Kilen Brygge.
PREMIUM BASIC SERVICE
En viktig del av Premium-konseptet innebærer å legge
til rette for at du som beboer skal få en enklere hverdag
gjennom tilrettelagte fasiliteter og tjenester. En dedikert
servicevert administrerer utleie av fellesområdene, sørger
for at lokalene vedlikeholdes og er innbydende/ryddige,
informerer og oppdaterer beboerne på nyheter og forvalter
etterspurte tilleggstjenester. Serviceverten vil bli ansatt til
innflytning og vil være tilgjengelig for beboerne på avtalte
tidspunkt i ukedagene.
SERVICEAVGIFT
Kostnadene for serviceverten dekkes gjennom en serviceavgift som er innbakt i fellesutgiftene for alle beboere i
prosjektet. Etter hvert som utbyggingen av de ulike byggene ferdigstilles, vil servicenivået økes uten å legge opp til
økning i serviceavgiften.
PREMIUM EXTRA SERVICE, BRUKERBETALT
Premium Extra er et tilbud til de beboere som ønsker å betale for det lille ekstra og er et supplement av etterspurte
tilleggstjenester som kan benyttes i den grad den enkelte
beboer ønsker, som f.eks. privat renhold av leilighet, selskapstjenester, handyman, tilsyn med leiligheten ved reise
og matinnkjøp.
Tilleggstjenestene forvaltes av serviceverten som sørger for
gunstige innkjøpsavtaler med utvalgte kvalitetsleverandører.

I forbindelse med stiftelsen av sameiet vil det utarbeides en
egen tjenestemeny som beboerne kan velge å kjøpe tilleggstjenester gjennom. Dette inngår ikke i felleskostnadene.
Tjenestetilbudet vil kunne utvikles og tilrettelegges basert på
beboernes endrede ønsker og behov. Serviceverten tilpasser
utvalget av tilleggstjenester i samarbeid med styret, og sørger
for at beboerne oppdateres jevnlig om tilbudet. Ved tilstrekkelig
etterspørsel fra sameiet, kan nye tjenester legges til menyen.
BODER OG PARKERINGSPLASSER
Det medfølger en stk. bod og en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller for de fleste av leilighetene i A1. Se prisliste.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1.
etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som
tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen
eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet
bruksrett. Det etableres felles sykkelparkering i kjeller, og
det vil være enkelte sykkelparkeringsplasser på bakkeplan
i forbindelse med byggenes innganger.
VEI, VANN OG AVLØP
Tilknyttet offentlig anlegg utenfor tomtegrense.
SAMEIET
Området er planlagt å bestå av flere boligselskap (antallet
boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen)
og fremtidige boligselskap kan bli organisert som enten
sameie eller private borettslag. Sameiet A1 er planlagt å
bestå av 17 til 21 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan
evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen og den fremtidige bebyggelse kan bli integrert i sameiet). Den daglige

driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23.
mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven.
Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett
til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet.
Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor
regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret
for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter
som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet
som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler
for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet.
Utomhusarealene i tilknytning til bygget ferdigstilles i takt
med de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.
De delene av uteområdet som ikke inngår i de enkelte eierseksjonssameier er planlagt organisert som et tingsrettslig
sameie – et realsameie.
I et realsameie er sameieandelen forbundet med eiendomsretten til en bestemt eiendom (uteområdene), slik at
den som til enhver tid er eier av eiendommen (hjemmel
til leiligheten) også har rettigheter i sameieeiendommen.
Eierandelen er da å anse som tilbehør til hovedeiendommen
(seksjonen). Eierandelen vil automatisk følge ved eierskifte
når en seksjon skifter eier. En slik organisering vil legge til
rette for at Nye Kilen Brygge kan utføre felles tiltak og inngå
felles driftsavtaler. Dette gjelder vedlikehold av lekeplasser, gangstier, veier, grøntarealer mm. I tillegg antas det å
være stordriftsfordeler ved felles organisering av drift og
vedlikehold av fellesområdene. Det vil bli mer oversiktlig
med en felles og helhetlig forvaltning av fellesområdene.
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Næringsseksjonene i A2 (lounge/treningsrom) C (gjesteleilighet) og A3 (kajakkrom) er på lik linje med uteområdet
planlagt som et realsameie, som driftes i samme tingrettslige sameie.
Realsameiet vil bli regulert gjennom vedtekter og det er
engasjert forretningsfører til å forvalte sameiet. Det opprettes
et styre og eierne av realsameiet (sameiene/seksjonene) må
svare for en forholdsmessig andel av kostnadene til drift
og vedlikehold av området. Felleskostnadene faktureres de
enkelte boligsammenslutningene, som igjen innkrever dette
over de ordinære felleskostnadene i sameiet. Seksjonering
kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen.
Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før
seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en
kjøpsrett for leietaker til redusert pris, iht. eierseksjonsloven
kapittel 3. Dette er Kjøpers ansvar og risiko.
EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE KOSTNADER
1) Fellesutgifter
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker
utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige
fellesutgifter er beregnet pr måned for første driftsår, hvor
man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring
på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som
snømåking og renhold, oppvarming og forbruk av varmt
vann, samt serviceavgift knyttet til Premium Basic konseptet
er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.
Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk.
Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes
til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger
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har engasjert USBL som forretningsfører for sameiet for
første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for
fellesutgifter.
Driftskostnader garasjeanlegg er beregnet til kr 200,- pr
mnd. for første driftsår, og skal betales av de som disponerer
plass i garasjeanlegget. En andel av kostnadene knyttet til
drift og vedlikehold av adkomstveien til eiendommene vil
måtte dekkes av sameiene.
Det tas forbehold om endringer i beregnede fellesutgifter,
da dette er basert på erfaringstall.
2) Kommunal eiendomsskatt
Det er ingen eiendomsskatt i Sandefjord kommune pr.
01.05.2017.
OVERTAGELSE
Boligene i A1 planlegges ferdigstilt ca. 20 måneder etter
varslet byggestart fra selger. Det forventes oppstart første
kvartal 2018, med overtakelse i første kvartal 2020. Det gjøres
oppmerksom på at det dette ikke er en bindende frist for å
ha boligen klar for overtakelse, herunder ikke grunnlag for
å kreve dagmulkt.
Planlagt overtakelsesperiode på 3 mnd. varsles ved vedtak
om byggestart. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor selgers kontroll har selger krav på fristforlengelse jfr.
Buofl. §11. Det tas forbehold om at forsinkelser eller andre
oppfyllelsesvanskeligheter som skyldes konsekvenser av
koronavirus gir rett til fristforlengelse. Selger skal informere
Kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den
planlagte perioden for overtakelse. Kjøper kan ikke motsette

seg at overtakelse skjer tidligere enn første kvartal 2020
forutsatt at varslingsfristene er overholdt.
Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før
det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.
Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
UTLEIE
Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets
vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full
rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt
pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg av eierseksjoner og garasjeplasser skal meldes skriftlig til sameiets
forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier.
HEFTELSER
Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner
samt tinglyste forpliktelser forbundet med realsameie/
garasjesameie og utgifter til dette.
TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
2007/695313-7 Tinglyst 03.09.2007
Erklæring/avtale, gjelder bruksrett til hageparsell for gnr.
175, bnr. 146, snr. 58 og 59
2014/1115788-2 Tinglyst 18.12.2014
Bruksrett for gnr. 175, bnr. 159, snr. 1 og 2
2007/694669-2 Tinglyst 03.09.2007
Erklæring/avtale om rett til kjøreadkomst for gnr. 176, bnr. 4.
2014/1113710-2 Tinglyst 17.12.2014
Erklæring/avtale for Skagerak Nett AS vedr. rett til å ha
liggende rampe

2014/1115822-2 Tinglyst 18.12.2014
Erklæring/avtale bestemmelse om fjernvarmeledning
2014/1115822-4 Tinglyst 18.12.2014
Erklæring avtale om benyttelse av nedfiringsluke og ventilasjonskanaler
2014/1115822-5 Tinglyst 18.12.2014
Erklæring/avtale med rett til containersentral frem til
31.12.2015 for Statkraft Varme AS
2014/1115822-6 Tinglyst 18.12.2014
Bestemmelse om adkomstrett for Statkraft Varme AS, gjelder
drift og vedlikehold
2014/1115822-8 Tinglyst 18.12.2014
Erklæring/avtale gjelder bestemmelse om fjernvarmeledning.

Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,Á konto innbetaling til sameiet kr 5.000,Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av
gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse
belastes sameiet.

Servituttene og tinglyste erklæringer inneholder ikke noe
som kan få negativ økonomisk betydning for Kjøper. Selger vil
for øvrig søke å få servituttene slettet ved sammenføyning.

Endelig organisering og eierform for garasjeplassene er ikke
besluttet. Ved kjøp av garasjeplass, sportsbod eller andre
rettigheter i kjelleren vil det også kunne påløpe dokumentavgift. Dokumentavgiftsgrunnlaget for slike rettigheter
vil avhenge av tinglysingstidspunktet, og vil beregnes ut
fra tomteverdi eller salgsverdi på tinglysingstidspunktet.
Endelig dokumentavgift på seksjonen og tilhørende rettigheter er kjøpers risiko. Det tas forbehold om endringer av
omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller
lovendringer.

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER
Eiendommen er regulert til bolig/tjenesteyting/forretning/
servering/kontor/lekeplass/offentlig gatetun/småbåthavn i
henhold til reguleringsplan med planid 20150005 Kilenområdet vedtatt 22.06.2016. Utsnitt av plan med tilhørende
bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Rammetillatelse for prosjektet ble mottatt 11.04.2017.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på
tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien/beregningsgrunnlaget antatt å være NOK 5.414,- pr
kvm BRA for boligen. Dette utgjør ca NOK 135,- pr. kvm BRA
(se prisliste for omkostninger). Tomteverdien er et foreløpig
anslag, og kjøper kan ikke rette noe krav mot selger dersom
endelig avgiftsgrunnlag blir høyere.

Se prisliste for omkostninger for den enkelte leilighet.
KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG BETALINGSPLAN
Se vedlagte prisliste.
OMKOSTNINGER
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-

BETALINGSPLAN
10 % av kjøpesum forfaller ved kontraktsinngåelse.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til § 47 garanti
er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger
en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst
skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)
Meglers vederlag er avtalt til kr 43.100,- pr enhet.
I tillegg betaler oppdragsgiver kr 93.750,- i tilretteleggings-gebyr.
UTLEGG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser,
evt forretningsfører mv.: ca. kr. 2.200,Selgers tinglysingskostnader: kr. 525,Oppgjørstjenester: kr. 4.000,- pr enhet
Grunnboksutskrift: kr 172,- pr utskrift
Firmaattest: kr 77,- pr utskrift
KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Ved avbestilling før selger har vedtatt byggestart skal
Kjøper betale et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Dersom Kjøper avbestiller etter at Selger har vedtatt
byggestart kan Selger kreve erstatning for sitt økonomiske
tap som følge av avbestillingen, jfr. Bufl. §53. Bestilte endringsog tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Kontakt
megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.
ENERGIMERKING
Energimerking av boligen skal utføres av Selger, men dette
er pr dags dato ikke utført. Energimerkingen må foreligge
for å få utstedt ferdigattest.
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SELGERS FORBEHOLD
Leilighetene planlegges ferdigstilt 1.kvartal 2020, (ref. punkt
om overtakelse) med følgende forbehold:
• Det ikke inntrer uforutsette forhold som hindrer eller
vesentlig vanskeliggjør gjennomføringen av prosjektet, jf.
prinsipp om force majeure i bustadoppføringslova §§ 11 og 35.
• Igangsettingstillatelse og andre nødvendige offentlige
tillatelser er gitt.
Dersom Selger gjør forbehold gjeldende kan partene fri
seg fra kontrakten. I så fall bortfaller eventuelt inngått
kjøpsavtale, hvoretter Selger tilbakefører alle innbetalinger
foretatt av Kjøper inklusive opptjente renter. Utover dette
har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre.
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud. Selger
forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på
usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele
boder og eventuelle parkeringsplasser. Det er et begrenset
antall parkeringsplasser. Selger har rett til å gjøre mindre
endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir
Kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Kjøper aksepterer
uten prisjusteringer at Selger kan gjøre slike endringer. Det
tas forbehold om plassering av sjakt, ned- og utforinger,
tekniske skap, inspeksjonsluker, o.l. samt endringer som
følge av offentlige krav.
Er det motsetninger mellom prospekttegninger/tegninger
på hjemmeside og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran
tegninger. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som
grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, da målestokkavvik
kan forekomme ved trykking/ kopiering.
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Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, «møblerte»
plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den
ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses å inngå i leveransen
eller detaljer for utførelse.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markeds-føringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper
oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt,
beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse m.v. før et eventuelt
bud inngis.

Selger forbeholder seg retten til å overdra rettigheter og
plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for
eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik
eventuell overdragelse.

Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader
og utomhusplanen.

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt
følgende vedlegg:
1) Prisliste
2) Leveransebeskrivelse
3) Plantegning
4) Fasadetegninger
5) Foreløpige vedtekter
6) Budsjett
7) Selgers prospekt
Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den
rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om
eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

Sjakter, VVS-føringer og annet teknisk anlegg er ikke endelig
inntegnet med nedkassinger/-foringer i himling. Husfargene
og materialbruk i prospekt og salgsmateriell vil kunne avvike
fra faktisk leveranse. Vindusplassering i den enkelte bolig
kan avvike noe fra de generelle planer som følge av bl.a.
den arkitektoniske utformingen av bygget.
Renovasjon, forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser,
belysning, fordelerskap, trafoer, kummer og lignende vil
bli plassert av Selger slik det finnes mest hensiktsmessig.
Illustrasjoner av kjøkken på tegningene er veiledende og
angir utstrekning av kjøkkenet. Kjøkken leveres i henhold til
tegning fra kjøkkenleverandør, og salgstegning vil således
kunne være mangelfull.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet,
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Selger
tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Kjøper er
kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten
samtykke av Selger.

Inntil prosjektet er ferdigstilt vil det pågå byggearbeider
som kan gi ulemper i form av støy, tilpasninger til byggeaktivitet ol. Utomhus- og parkeringsanlegg kan ferdigstilles
etter overtakelse av boligen basert på årstid og fremdriften
av de ulike byggetrinnene.

SALGSOPPGAVEDATO
Dette dokumentet er sist revidert dato: 13.03.2020

VIKTIG INFORMASJON
LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni
1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper
er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav
på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor
kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at
avtalen reguleres av avhendingslova.
LIKNINGSVERDI
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse
i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien
fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien
for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1.
januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte
eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på
www.skatteetaten.no.
TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av
systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.
Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som
kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke
tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper

har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som
ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som
i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale
ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av
byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for
Selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve
endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta
seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf.
Bustadoppføringslova § 44.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller
tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15
% jf. Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer.
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med
at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er
oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet
er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper
forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/Selger.
MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN
AV EN TRANSAKSJON
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til
å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/
eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det
samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/
eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har

tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold
som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan
megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler
kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil
kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.
BEBYGGELSENS AREALER
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet
er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor
boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er
BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene
kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet
innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre
avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt
på tegninger.
FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge
skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler
megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.
FINANSIERING
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank
ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser.
Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en
kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken
en hurtig behandling av din låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank
ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer
som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen
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er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke
gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar
ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og
mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt
til DNB lånekonsulenter.
FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV
KJØPETILBUD:
Alle kjøpetilbud til fastpris og budrelatert kommunikasjon
med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning
til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig.
Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i
prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema
påført din signatur.
Samtidig med at du legger inn kjøpetilbud til fastpris, må
du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av
gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til
megler sammen med ditt kjøpetilbud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.
Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via
SMS eller mail.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke
forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har
selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler.
Megler vil straks dette er mottatt bekrefte dette skriftlig til
deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å
sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.
Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbudet skriftlig til megler,
som så videreformidler aksepten videre til budgiver.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn
på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt
andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert
av Selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å
forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av
budjournalen bli oversendt kjøper og Selger etter budaksept.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.
Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må
samtlige budgivere undertegne skjemaet og legitimere seg.
Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post eller per SMS. E-postadressen og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner
du i salgsoppgaven.
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Illustrasjon - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.

MILIARIUM BOLIG
Miliarium Bolig inngår i Adolfsen Gruppen og er en eiendomsutvikler
med hovedfokus på bolig. Våre geografiske fokusområder er Stor-Oslo,
Bergen, Bodø og Tromsø. Hvert prosjekt er unikt på sine måter. Vi forsøker
å utvikle og tilpasse prosjektene våre til varig glede og stolthet for
beboerne, området, lokalsamfunnet og oss selv.

MEGLERS TANKER
Nye Kilen Brygge fremstår som en ny og urban bydel i Sandefjord.
Spennet mellom større og mindre leiligheter innbyr til en dynamisk
miks av beboere, og skaper et levende miljø. Leilighetene er moderne
og innbydende med flotte balkonger i ulike størrelser. Dette er
boliger som vil kunne innfri alles behov.
Utearealene fortjener å nevnes spesielt. De innbyr til herlig avkobling,
enten på bryggekanten eller mellom bebyggelsen, og er et naturlig
møtested for beboere og byens befolkning. Her vil det være liv i
miljøet, og du kan ta med deg kaffekoppen ut, slappe av på en benk
med en god podcast og nyte sørlandssolen. Uterommene er skapt
for deg som ønsker å være alene, samt for en hyggelig passiar med
nye naboer og bekjentskaper.
Kanskje vil du ta en rusletur langs bryggene, bort til fiskebåtene og
skiltene som annonserer fersk fisk fra Brødrene Berggren? Dette er
en av landets eldste fiskeforretninger, og de har fokus på trivelige
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Miliarium betyr «milepæl» på latin. For Miliarium Bolig er det en
målsetning å overgå forventningene boligkjøperne våre har i forbindelse
med milepælen de står overfor ved kjøp av bolig i prosjektene våre,
og det påfølgende livet der.
handleopplevelser og kortreiste råvarer. Hvorfor ikke ta med en
pose ferske reker som du piller på bryggekanten? Skallet kastes
til krabbene! Nye Kilen Brygge rommer mange muligheter for å
nyte livet til fulle.
Det spesielle for Nye Kilen Brygge er de unike fellesfunksjonene
som gir beboerne det lille ekstra i hverdagen. Tilgang til lounge,
trimrom, selskapslokale, gjesterom og serviceansvarlig er alle
kvaliteter som smaker av luksus – og som skaper et ekstra godt
fellesskap blant beboerne.

Lill-Iren Barth
Eiendomsmegler DNB

AF GRUPPEN
AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern. AF
Gruppen er notert på Oslo Børs og er inndelt i seks virksomhetsområder;
anlegg, bygg, eiendom, offshore, og energi- og miljøteknikk.
AF har bred eiendoms- og entreprenørkompetanse med fokus på
prosjektledelse, styring og organisering. Vi erverver tomter som utvikles
til nærings- og eller boligprosjekter. Eiendomsutvikling i AF skjer i
samarbeide med eksterne partnere. Vi trekker også på spisskompetanse
i AF innen Miljø og Energi for å utvikle kostnadseffektive, miljøvennlige
og fremtidsrettede løsninger. Prosjektene innen eiendomsutvikling er
geografisk plassert der AF har entreprenørvirksomhet bl.a. Oslo, det
sentrale Østlandsområdet, Rogaland, Sørlandet og Göteborg-regionen.

OM UTVIKLER
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UTVIKLER
Kilen Utbygging 2 AS

MEGLER

Lill-Iren Barth
Eiendomsmegler DNB
Tlf.: +47 913 26 532
E-post: lill-iren.barth@dnbeiendom.no
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Forbehold om endringer
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Illustrasjon - avvik kan forekomme. 3D av EVE Images.
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