
Bevervegen 31 - 35

Husbankfinansierte 
selveierleiligheter



Bevervegen 31-35
Nye smarte leiligheter i barne- 
vennlig nabolag, på Heptekjerr  
i Vennesla. Umiddelbar nærhet  
til flott turterreng, fotballbane  
og lekeplasser.

• 3- og 4-roms leiligheter

• BRA 77 m2

• Egen balkong

• Egen utvendig bod

• Carport

• Lekeplass
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FORENKLET  
BYGGEBESKRIVELSE 01.09.16

ADKOMST
Eiendommen er tildelt adressen Bevervegen 31-35  
som ligger i Heptekjerr. 

BEBYGGELSEN
BRA 77 m². Byggeår 2016
Bad/vaskerom, 2 boder, 2 eventuelt 3 soverom,  
felles kjøkken/stue og parkering i carport.
Oppført i tre.

BELIGGENHET
Eiendommen ligger i flotte omgivelser på Heptekjerr 
med fantastisk langstrakt turterreng, meget gode 
solforhold, vestvendt balkong/terrasse, barnevennlig 
område med lekeparker og fotballbane med 
kunstgress. Det er sykkel og gangsti til Vennesla 
barneskole, ungdomsskole og videregående skole. 

EIENDOM
Bevervegen 31-35, 4700 Vennesla. Gnr. 6 bnr. 1971,  
seksjon 7, 8, 9 og 10,

EIENDOMSTYPE
Leilighet.

EIER
Agderbygg Prosjekt AS.

EIERFORM
Selveiet.

ENERGIMERKING
Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. 
Boligen leveres med energiklasse «Orange C».

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Selger vil fremskaffe midlertidig brukstillatelse  
før kjøper overtar boligen.

FINANSIERING
Leilighetene kan finansieres med svært gunstige  
lån i Husbanken. Husbanken kan gi opptil 80% lån  
av kjøpesummen. Det er Agderbygg som vil være 
ansvarlig for å søke om godkjenning av husbanklån  
for kjøperne.

OMKOSTNINGER
Dokumentavgift kr 11.250,-
Tinglysing skjøte kr 525,-
Tinglysing panterett kr 525,-
Attestgebyr kr 172,-
Salgsomkostninger m.m. kr 20.000,-

OPPVARMING
Elektrisk og vedfyring.

OVERTAGELSE
Etter avtale med selger.
Nedvask av leiligheten før overtagelse kan utføres  
av Agderbygg etter at egen avtale om pristilbud er 
inngått. Vanlig byggrengjøring utføres av Agderbygg.
Forbruker står fritt til å velge forsikringsselskap for 
innboforsikring.

PARKERING
Egen carport følger med.

SKOLEKRETS
Vennesla barneskole.

STANDARD
Gjennomgående god standard. Eik 3-stavs parkett 
med hvit matt lakk, eikelister på gulv, 3 stk. 100 cm hvite 
garderobeskap samt hvitt kjøkken med oppvaskmaskin, 
komfyr og koketopp fra HTH-Kjøkken. Hvite slette dører 
type Easy fra Swedoor, grå fliser på gulv på bad. I 
gang i 1.etg. er også grå fliser lagt. Hvite våtromsplater 
fra Fibo Trespo på vegg i bad, malt og sparklet 
gipsplater på vegg i resterende rom i farge eggehvit. 
På bad leveres 1 stk. hvitt toalett, 90 cm hvit slett 
baderomsseksjon med vask type Foss Badinett og 90 x 
90 cm Eurovisjon dusjdører med hvit/klar herdet glass. 
120 l VVB er plassert i kjøkkenbenk. Det er montert 4 stk. 
led downlights i gang og 4 stk. i bad. Vedovn type Lotus 
Mondo 1 er montert  
i stue. 

FORSIKRING
Ved overtakelse er forbruker selv ansvarlig for å forsikre 
innbo. Bygningen må forsikres under ett, og senest etter 
avholdt overtakelse og er sameiet sitt ansvar.

LOVVERK
Boligene selges etter Bustadoppføringslova av 13. 
juni 1997. Bustadoppføringslova kommer ikke til 
anvendelse dersom kjøper ansees som investor og/
eller profesjonell. I slike tilfeller vil eiendomshandelen 
reguleres av Avhendingsloven av 3. juli 1992, nr. 93.
Bolig der bindende kjøpsavtale inngås etter at prosjektet 
er ferdigstilt, selges etter Avhendingslovens regler.

DIVERSE
Det gjøres oppmerksom på at bildene i brosjyremateriell 
og salgsmateriell er fotomontasjer som kan fravike fra 
ferdige bygg og materialleveranse.
Boligen er oppført i tråd med Tekniske Forskrifter 2010.
Fellesarealer er felles eie og drift- og vedlikeholdsutgifter 
fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.
Boligen er bygd etter byggebeskrivelse datert 25.05.13.
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PLANTEGNING
4-roms leilighet 
Seksjon nr: 7

1. etasje 
BRA: 77 m2

Balkong: 9,0 m2

SOVEROM
11,2 m2

BALKONG
9,0 m2

SOVEROM
6,9 m2

BAD/VASK
6,0 m2

BOD
3,0 m2

KJØKKEN/STUE
30,4 m2

SOVEROM
7,5 m2

HALL
8,0 m2

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er  
hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter.  

Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er  
hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter.  

Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

PLANTEGNING
3-roms leilighet 
Seksjon nr: 8

1. etasje 
BRA: 77 m2

Balkong: 9,0 m2

BALKONG
9,0 m2

SOVEROM
11,2 m2

BAD/VASK
6,0 m2

BOD
3,0 m2

SOVEROM
7,5 m2

HALL
8,0 m2

KJØKKEN/STUE
38,1 m2
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3-roms leilighet 
Seksjon nr: 9

2. etasje 
BRA: 77 m2

Balkong: 9,4 m2

PLANTEGNING
3-roms leilighet 
Seksjon nr: 10

2. etasje 
BRA: 77 m2

Balkong: 9,4 m2

PLANTEGNING

BALKONG
9,4 m2

SOVEROM
11,2 m2

BAD/VASK
6,0 m2

BOD
3,0 m2

SOVEROM
7,5 m2

HALL
8,0 m2

KJØKKEN/STUE
38,1 m2

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er  
hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter.  

Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er  
hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter.  

Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

BALKONG
9,4 m2

SOVEROM
11,2 m2

BAD/VASK
6,0 m2

BOD
3,0 m2

SOVEROM
7,5 m2

HALL
8,0 m2

KJØKKEN/STUE
38,1 m2



Turstier- og turterreng i umiddelbar nærhet

Stor lekeplass med morsomme  
aparater, like ved fotballbane.

Flott kunstgressbane i kort  
avstand fra leilighetene.

Flotte turstier sommerstid, blir til flere  
kilometer skiløyper vinterstid.

Egen lekeplass like 
bak leilighetene.

Flott kunstgressbane i kort  
avstand fra leilighetene.
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FASADETEGNINGER

FASADE VEST

FASADE ØST

FASADE SØR

FASADE NORD

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er  
hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter.  

Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 
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Åpningstider
Mandag – Fredag
Kl. 07:00 – 15:30
Foretaksregisteret
NO 963 520 913 MVA

Agderbygg AS
Gyldenløves gate 99
4614 Kristiansand
Tlf: 38 10 60 70
post@agderbygg.no

agderbygg.no


