EPS installert mars 2013

Nordstrand  Cappelens vei  Klassisk frittliggende trevilla med
garasje og utviklingspotensiale. 267kvm bruksareal.
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Adresse: Cappelens vei 14c, 1162 OSLO

Beliggenhet
Meget rolig og barnevennlig beliggende i attraktivt villastrøk på
Kastellet/Nordstrand med flott utsikt og fine solforhold.
Få minutters gange til trikk (Kastellet stasjon), barnehager,
Kastellet Skole samt Spar nærbutikk. Ca. 1015 minutters gange

Prisantydning

8 990 000, NOK
Verditakst
Lånetakst

10 000 000,
8 200 000,

både til Holtet og Sæter med diverse forretninger.

Bebyggelse

Info

Veletablert og barnevennlig boligområde bestående av
eneboliger, tomannsboliger og småhusbebyggelse.

DNBOkode
Eieform
Gårdsnr.
Bruksnr.
SeksjonsNr.
Byggeår
BTA
BRA
PRom
Soverom
Tomteareal.
Oppdragsnr.

Adkomst
Fra Cappelens vei. Se kartskisse. Det vil bli satt opp Aktiv
visningsskilt under visning.

Byggemåte
Fundamentert til faste masser/fjell. Støpt såle. Grunnmur i
naturstein. Reisverk i trekonstruksjon med utvendig kledning.
Antatt isolasjon fra byggeåret. Etasjeskillere i trebjelkelag. Trapp i
trekonstruksjon. Fast trapp til lagringsloft/tørkeloft. Mansardtak i
trekonstruksjon med undertak av rupanel. Utvendig tekket med
takstein. Se takst for ytterligere teknisk beskrivelse av
eiendommen

Energimerke

Innhold

Det er for øyeblikket ingen oppsatte
visninger.

Boligen inneholder:
U. etg: Vaskerom og 3 kjellerrom.
1. etg: Entre, toalett, hall/trapperom, kjøkken, spisestue med
utgang til sydvendt overbygget veranda på ca. 8 m2 med trapp
til have og stue.
2. etg: Trapperom/gang, stue med utgang til sydvendt balkong
ca. 8 m2., bad og 4 soverom.
Loft: Stort lagringsloft.

Sist oppdatert
14.08.13, kl 12:12

Areal
U.etg: 96 kvm BTA / 61 kvm BRA / 61 kvm Srom
1.etg: 106 kvm BTA / 97 kvm BRA / 97 kvm Prom
2.etg: 91 kvm BTA / 81 kvm BRA / 81 kvm Prom
Loft: 28 kvm BTA / 28 kvm BRA / 28 kvm Srom
Totalt: 321 kvm BTA / 267 kvm BRA / 178 kvm Prom / 89 kvm
Srom
Følgende rom inngår i primærareal: 1. etg: Entre, toalett,
hall/trapperom, kjøkken, spisetue og stue. 2. etg:
Trapperom/gang, stue, bad og 4 soverom

Standard
Eiendommen har blitt vesentlig oppgradert i 2012.

Kjøkken:
Romslig kjøkken med spiseplass. Moderne kjøkkeninnredning fra
2012/2013 med laminat benkeplater og flate malte
fronter. Ventilator. Nedfelt keramisk platetopp og innbygget
komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap/fryser.
Innvendige overflater:
Gulv: Malt betongsåle i kjellerrom. Fliser i entre, toalett og på
bad. Parkett i hall, stue og spisestue.
Forøvrig malt tregulv.
Vegger: Malt grunnmur og innvendige kjellermurer. Fliser/malt
på bad. Forøvrig malte flater/malt panel
og malt tapet.
Himlinger: Malte flater/malt panel/malt strie og malte
takessplater.
Elektrisk anlegg:
Sikringsskap 1 i trapp til kjeller. Nytt og innmat. 50 Amp.
hovedsikring. Automatsikringer. Fordelingsskap i trapp til 2 etg.
med automatsikringer. Begge skap med måler som indikerer at
det er 2 separate anlegg.
VVSinstallasjoner:
Innvendiger vann og avløpsrør er nye i 2012/2013. "Rør i rør"
system med fleksible vannledninger.
Annet:
 Varmtvann fra ca. 200 liter "Hotwater" bereder montert i
vaskerom (kjeller).
 Utgang fra stue til sydvendt overbygget veranda, ca. 8 m2 med
trapp til have.
 Utgang fra stue i 2 etg. til sydvendt balkong ca. 8 m2.
 EPS fuktsikring montert i kjeller.

G

Visning

Klassisk, innholdsrik og sjarmerende trevilla fra 1918 med store,
lyse og luftige rom, fine detaljer som stukkatur og rosetter og
flere ildsteder. Boligen har et herskapelig preg, kombinert med
moderne detaljer som baderom, kjøkken og belysning.

Baderom og vaskerom:
Vaskerom i kjeller med sluk.
Moderne baderom (2 etg.) oppusset/modernisert i 2012/2013
med vegghengt wc, servantseksjon og dusjhjørne. Naturlig
utlufting med ventil.
Toalett (1 etg.) med vegghengt wc og servant. Naturlig utlufting
med ventil.
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Vis flere bilder

Oppvarming
3 stk ildsteder (peis i stue i 1.etasje, vedkamin i spisestue og
vedkamin i stue i 2. etasje), varmekabler i baderom og entré og
elektriske panelovner.

Tomten
Tomten vil bli pent opparbeidet med gressplen, busker og
asfaltert gårdsplass/internveier.
Individuelle tilpasninger for opparbeidelse vil være mulig for
kjøper å påvirke.
Felles eiet tomt på 2222 kvm. Denne eiendommens ideelle andel
av tomten er stipulert til ca. 370 kvm.
Det bygges 3 stk nye boliger i bakkant av huset som ferdigstilles i
løpet av 4 kvartal 2013

Parkering
1 stk garasjeplass og 1 stk biloppstillingsplass.

Vei/vann/avløp
Offentlig.

Forretningsfører
Det er foreløpig ikke blitt etablert forretningsførsel for sameiet.

Sameiet
Eiendommen vil hører til boligsameie Cappelens vei 14. Vi
oppfordrer alle til å sette seg inn i foreløpige vedtekter vedlagt
salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen vil få
sin andel av sameiets felleskostnader og at disse kan variere over
tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller
generalforsamling.

Styregodkjennelse
Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at
godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten
saklig grunn.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt.

Felleskostnader
Felleskostander er foreløpig estimert til ca kr 950, pr mnd.
Felleskostnadene vil dekke de kommunale avgiftene, eventuell
kostnader forbudet med måking og felles strøm til
utelys/garasjer. Dette blir endelig fastsatt av generalforsamling i
det nyetablerte boligsameiet.

Andel fellesgjeld/fellesformue
Det er ingen lån i sameiet.

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres
mislighold
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i
forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 24.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Etter gjennomgang i Plan og bygningsmyndighetenes
saksmappe kan vi ikke se at det foreligger bekreftelse på
ferdigattest eller brukstillatelse på boligen fra byggeåret. Dette er
ikke uvanlig tatt boligens alder i betraktning.
Det foreligger hos kommunen ferdigattest på en tidligere bygget
garasje, som nå er revet i forbindelse med prosjektet på
eiendommen.

Utleie
Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er
til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Diverse
Eiendommen står på byantikvarens gule liste som
bevaringsverdig.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

Eiendommens betegnelse
Gnr. 156 Bnr. 57 Snr. 3 i Oslo kommune

Oppgjør
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler
10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende
ved overtagelse. Dersom det hviler forkjøpsrett på salgsobjektet,
skal forskuddet betales senest tre dager etter forkjøpsretten er
avklart. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan
ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på
forskudd tilfaller selger. Ovennevnte ordning innebærer et avvik

fra avhendingslovens bestemmelser om ytelse mot ytelse.

Eierskifteforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring på boligen. Selger har
likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg
kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne
Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en
rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp
dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de
neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt
med oss for ytterligere informasjon.

Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges
Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012, legges til grunn for
salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen
er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til
orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med
bolig og fritidsbolig ved salg.

Solgt "som den er"
Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse,
jfr Avhendingslovens § 39. Dette innebærer bla. at det kun kan
påberopes mangel der dette følger av § 37 eller 38: * kjøper
ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne
til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når
selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har
innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt. * det kan
også foreligge mangel hvis eiendommen er i vesentlig dårligere
stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøper kan ikke påberope
seg noen andre bestemmelser etter avhl. kap 3 enn de regler
som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. Avhendingslovens § 3
9, jfr § 12 (2).

Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika
Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av
finansielle tjenester. I tillegg samarbeider Aktiv Eiendomsmegling
med TABoligfinans, et agentselskap som har avtaler med flere
ledende banker om lånefinansiering. Ta gjerne kontakt med
oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende
finansiering. Meglerforretningene mottar provisjon ved formidling
av finansielle tjenester, men ikke ved formidling gjennom
TABoligfinans.

Prospekter kan være mangelfulle.
Lovpålagte opplysninger ihht. opplysningsplikten fra megler, utleier eller selger fås ved direkte henvendelse.

