BUDSKJEMA
Oppdragsnummer:						Dato for salgsoppgave:
Bud på eiendommen:
Navn:								Fødselsnummer:
Navn:								Fødselsnummer:
Adresse:
Telefon arbeid:			Mobil:			Telefon privat:
Epost:
gir herved bindende bud stort
Kr.:
på ovennevnte eiendom, + omkostninger iht. salgsoppgave

FINANSIERINGSPLAN
Bank:
Saksbehandlers direktenummer:
Saksbehandler epost:
Finansieres kjøpet med egenkapital kryss av her:
Undertegnede er kjent med at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for både selger og kjøper dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede bekrefter å være kjent med salgsoppgavens innhold. Undertegnede er kjent med at budet sammen med
budgivers navn vil bli ført i meglers budjournal, og at megler er forpliktet til å fremlegge komplett budjournal for kjøper og selger etter at handel er inngått.
Der det er flere budgivere forutsettes det at meglers kommunikasjon i budrunden skjer med én av budgiverne og at det foreligger tilstrekkelig fullmakt til budforhøyelser etc. mellom budgiverne, med mindre annet er uttrykkelig presisert overfor ansvarlig megler på oppdraget. Den som har fullmakt til å håndtere
budgivningen på vegne av samtlige budgivere bes oppgi sin kontaktinformasjon i budskjemaet.

Ønsket overtagelsesdato for eiendommen:
Budet er bindende frem til:*			

dag den

/

201

klokken

Eventuelle forbehold:

* Med mindre annet fremgår av dette budskjema, er budet bindende til klokken 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Sted:			

Dato:

Budgivers underskrift:
Budgivers underskrift:
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at
budet er mottatt. Skjer ikke dette kort tid etter innlevering av bud,
må budgiver kontakte megler direkte.

Ansvarlig megler har sett legitimasjon av budgiver(e) :
sign. ansvarlig megler

BUDSKJEMA side 2
Budgiver må legitimere seg ved innlevering av første bud. Har du ikke gjort dette tidligere er det
påkrevet med legitimasjon. Du kan legge førerkort, bankkort, eller annen gyldig legitimasjon i
rammen under. Ta bilde av side 1 og 2 i budskjemaet, og send som MMS eller e-post direkte til
megler.

