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Den perfekte fritidsboligen

Nyt sommeren i
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Hva kunne vel vært
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Den perfekte
fritidsboligen
Oppfyll sørlandsdrømmen i Breibuktlia rett ved
Risør! Her finner du våre unike fritidsboliger i
rekke.
Breibuktlia er stedet for deg
som drømmer om kvalitetstid
sammen med familien i ny
fritidsbolig ved sjøen. En perle
for deg som lengter etter
eventyr og opplevelser i en
av Norges beste sommerbyer.
Her er alt tilrettelagt for en
herlig Sørlandsferie.

svømmebasseng og balløkke.
Og en kort rusletur, på
ca. 5 min, har du en herlig
badestrand hvor du kan
nyte noen late dager. Med
Fritidsbolig i Breibuktlia er alt
tilrettelagt slik at store og små
kan nyte sommer og sol
i fellesskap.

Det er mulighet for kjøp av
båtplass, som er å finne rett
ned bakken. Rett utenfor
døra har du fasiliteter som

Hva kunne vel vært bedre?

Bilder og 3D-illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer,
utstyr og tilvalg etc som ikke er/blir en del av standardleveransen
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HOPP I HAVET
DAGEN LANG
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RISØR
- KUN EN KORT
BÅTTUR UNNA

Til Kragerø

Til Lyngør
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Breibuktlia
Fritidsboliger
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Med beliggenhet midt i smørøyet
er alt tilrettelagt for en herlig
Sørlandsferie.

1

Breibuktlia Fritidsboliger

7

Risør Sentrum

2

Svømmebasseng

8

Risøya

3

Matbutikk

9

Båtvei til Risør

4

TIl sentrum:
10 min med sykkel/5 min med bil

10

Båthavn

5

Stangholmen Fyr

11

6

Lyngholmen

Strand

Beliggenhet
Kunne du tenke deg en svømmetur i sjøen eller
nyte morgenkaffen på stranda før frokosten
med resten av familien? Hva med å ta båtveien
til Stangholmen fyr for en bedre middag med
lokale råvarer, eller hva med familieutflukt til
dyreparken i Kristiansand?
Med fritidsbolig i Breibuktlia
bor du i umiddelbar nærhet til
båtliv, strand, flotte aktiviteter
og øyer hvor du kan nyte det
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herlige Sørlandet - et aktivt
sommerliv med luksus og
minner ca. 2 timer og 50 min
fra Oslo.

Risør sentrum

4 km

ca. 5 min

Kragerø

49 km

ca. 47 min

ca. 10 min

ca. 10 min
ca. 40 min

Lyngør

ca. 20 min

Portør

ca. 25 min

Oslo

231,5 km

ca. 2 t og 54 min

Drammen

191 km

ca. 2 t og 20 min

Arendal

48 km

ca. 41 min

Kristiansand

107 km

ca. 1 t og 20 min

Skien

88 km

ca. 1 t og 20 min
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Unik beliggenhet kun en kort rusletur
unna badestrand og
båtplass

Badestrand

Båtplass

ca. 5 min. gangavstand.

4

5

ca. 5 min. gangavstand.
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Parkeringsplass
med 2 tilhørende
plasser.

1

3

2

Balløkke
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Badebasseng
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Bilder og 3D-illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer,
utstyr og tilvalg etc som ikke er/blir en del av standardleveransen
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SOL OG STRAND
DAGEN LANG
Flott badestrand/friområde rett i
nærheten av fritidsboligene.

Aktiviteter rett
utenfor døren
Med fritidsbolig i Breibuktlia bor du i umiddelbar
nærhet til båtliv, badestrand, flotte aktiviteter og
øyer hvor du kan nye det herlige Sørlandet.

Ved kjøp av båtplass i småbåthavna kan du nyte
tilværelsen både over og
under vann eller ta båtveien
dit du måtte ønske.
Du har i tillegg felles strand
kun 5 min unna din fritidsbolig, hvor det kan bades
dagen lang. Ved medlemskap i
Breibuktlia Vel har du tilgang
til oppvarmet svømmebasseng,
ballbinge og sandvolleyballbane. Her er alt tilrettelagt
for et aktivt sommerliv med
luksus og minner for store og
små.
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Det unike med Breibuktlia er
at du kan benytte deg av både
sykkel-, bil-, og båtvei dit du
måtte ønske. Med ca. 10 min
på sykkelsetet eller ca. 10 min
med båt befinner du deg i
Risør sentrum som kan by på
blant annet kultur, gammel
trehusbebyggelse og kortreist
mat på brygga.
En kort rusletur på ca. 5 min
tar deg til både Rema 1000
og Europris.
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Et knippe med
flotte aktiviteter
I nærområdet venter eventyr for hele familien.
I tillegg til bading dagen lang kan Risør innby til
flotte aktiviteter for store og små.
Hva med en familievennlig tur
rundt og opp til Risørflekken
med fantastisk utsikt langt til
havs samt by og havn, eller en
tur til Urheia med kulturhistorisk løype?
Om sommeren kan du nyte
tilværelsen både over og
under vann. Det er mange
steder i Risør du kan oppleve
livet under vann, blant annet
på Stangholmen – en kort
båttur fra din fritidsbolig,
eller i Risør Akvarium med
mer enn 500 ulike arter av fisk
og havdyr. Ta en etterlengtet
pause fra aktivitetene på Risør
fiskemottak på brygga og nyt
deilig, lokal sjømat. På turen
tilbake til Breibuktlia kan dere
stoppe innom gårdsbutikken
på Hjembu gård for kortreist
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mat til en avslappende middag
på uteplassen. Eller bare kos
dere med noen jorbær plukket
rett fra åkeren.
Med fritidsbolig i Breibuktlia
er det korte avstander til flere
attraktive destinasjoner i
Norge. Med litt over 1 time i bil
befinner du deg i dyreparken
i Kristiansand med fantastisk
dyreliv. Ca. 40 min i bil er du i
Arendal på Raet nasjonalpark
– Sørlandets nasjonalpark,
hvor 98% ligger under vann.
Høres det fristende ut med
en familieutflukt til Gurebo
Gård omgitt av fredelige
skogsområder, elver og vann?
Her kan du leie en hytte å
utforske det du måtte ønske
med roturer og kanopadling.
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Fritidsboligene
Vi har fokus på gode planløsninger og at
uterommet skal bli en naturlig del av boligen.
Fritidsboligen vil få en lys og åpen 1.etasje med
stor terrassedør slik at uteområdet blir en del
av stuen. De unike fritidsboligene blir bygget
i rekke på 2 og 3, hvor flere av boligene vil få
utsyn mot sjøen.

Parkeringsplasser
Hver bolig vil få eksklusiv rett
til 2 parkeringsplasser rett
over veien. Her vil det også bli
mulighet for el-billader som
tilvalg for 1 bil. Det tas
forbehold om organisering
og plassering av parkeringsplassene.
Båtplass
Har du i tillegg egen båt vil
det være mulighet for kjøp
av båtplass i småbåthavnen.
Standard bredde er 2,8 meter

og lengde 6 meter. Skulle man
ønske seg en bredere plass er
dette også mulig.
Ekstra bodplass
Ekstra utebod kan velges som
tilvalg om ønskelig. Uteboden
er tegnet og plassert av
arkitekt ved inngangspartiet.
Det er også planlagt et eget
bodbygg ved båthavnen som
man vil få mulighet til å kjøpe
om man behøver ekstra plass.

Bilder og 3D-illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer,
utstyr og tilvalg etc som ikke er/blir en del av standardleveransen
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Interiør og
kvaliteter
Fritidsboligene er tegnet med gode løsninger
og materielle kvaliteter som legger rette for
den nydelige sørlandsidyllen.
Med en fargepalett Inspirert av
omgivelsene skal vi skape en
lun, lys og nordisk interiørstil.
På gulv leveres lekker, trestavs
hvitpigmentert eik og hvitmalt
slettpanel på vegger og tak.
Utvendig vil fritidsboligene
ha jordfarger som glir inn i de
nydelige omgivelsene.
Moderne kjøkken med
integrerte hvitevarer
Den åpne kjøkkenløsningen
blir boligens hjerte. Her
kommer induksjonstoppen
i halvøya slik at man kan
delta i hyggelige, sosiale
sammenkomster mens man
lager mat. Kjøkkenet leveres
med integrerte hvitevarer
fra anerkjent leverandør.
Kjøkkenventilatoren blir
plassert i taket slik at den
ikke er i veien.

Delikat og lekkert bad
Det vil bli et delikat og lekkert
bad i 2.etasje med lyse,
tidsriktige fliser (60 x 60) på
gulv og i dusjsone. På gulv i
dusjsonen legges det 5 x 5 cm
flis.
Resterende vegger får hvitmalt
panel som står i stil med
sørlandsfølelsen. Det vil
bli hvit glatt innredning og
vegghengt toalett. Downlights
i taket.
I 1.etasje finner du et praktisk
vaskerom som i likhet med
badet vil få lyse fliser (60 x 60)
på gulv samt malt panel
på vegger. Her kommer det
også vegghengt toalett med
innredning, og god plass
til både vaskemaskin og
tørketrommel. Både bad
og vaskerom får elektriske
varmekabler.

Bilder og 3D-illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer,
utstyr og tilvalg etc som ikke er/blir en del av standardleveransen
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Bilder og 3D-illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer,
utstyr og tilvalg etc som ikke er/blir en del av standardleveransen
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Bilder og 3D-illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer,
utstyr og tilvalg etc som ikke er/blir en del av standardleveransen
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Bilder og 3D-illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer,
utstyr og tilvalg etc som ikke er/blir en del av standardleveransen
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Bilder og 3D-illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer,
utstyr og tilvalg etc som ikke er/blir en del av standardleveransen
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Utomhusplan
Boder som er tegnet inn på utomhusplanen
ikke inkludert i leveransen men viser
plassering hvis bod ønskes som tilvalg.
Det leveres plen som vist (mørke grønt),
men det tas forbehold om visse justeringer
av grensen i forbindelse med fradelingen
eller seksjoneringen. Enkelte av tomtene i
front vil ha skrånende terreng.
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FRITIDSBOLIG NR

FRITIDSBOLIG NR

1-4-7-10

2-5-8

BRA:
P-ROM:
TERRASSE:
SOVEROM:

90 m2
90 m2
23m2
4

PLASSERING I REKKEN

BRA:
P-ROM:
TERRASSE:
SOVEROM:

PLASSERING I REKKEN

Terrasse 23,0

Terrasse 23,0

Vindusfelt

Vindusfelt

Skyvedørsfelt

Sov

Sov

7,5 m2

7,5 m2

Skyvedørsfelt

Sov

Sov

7,5 m2

7,5 m2

Trapperom

Trapperom

4,1 m2

4,1 m2

bad

bad

3,0 m2

3,0 m2

Kjøkken og stue

Kjøkken og stue

vaskerom

37,2 m2

37,2 m2

T

3,4 m

T

2

Platetopp

8,5 m2

Platetopp

8,5 m2

8,5 m2

kjøl

kjøl

BRA 1.etg. 45,0

Hytte nr: 1-4-7-10
BRA: 90 m2

Sov
8,5 m2

3,6 m2

3,6 m2
OM

Sov

Sov
Gang

Gang
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vaskerom
3,4 m2

Sov

Stekovn

90 m2
90 m2
23m2
4

OM

Stekovn

BRA 2.etg. 45,0

BRA 2.etg. 45,0
BRA 1.etg. 45,0

Hytte nr: 2-5-8
BRA: 90 m2
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FRITIDSBOLIG NR

FRITIDSBOLIG NR

3-6-9-11

12-15

BRA:
P-ROM:
TERRASSE:
SOVEROM:

90 m2
90 m2
23m2
4

PLASSERING I REKKEN

BRA:
P-ROM:
TERRASSE:
SOVEROM:

PLASSERING I REKKEN

BRA 1.etg. 45,0

Terrasse 23,0

BRA 2.etg. 45,0

OM

Stekovn

90 m2
90 m2
23m2
4

kjøl

Gang
3,6 m2

Sov

Sov

8,5 m2

8,5 m2

vaskerom
3,4 m2
T

Platetopp

Kjøkken og stue
Vindusfelt

37,2 m2

Skyvedørsfelt

bad
3,0 m2

Sov

Sov

7,5 m2

7,5 m2

Trapperom
4,1 m2

Trapperom

Sov

Sov

4,1 m2

7,5 m2

7,5 m2

bad
3,0 m2

Skyvedørsfelt

Kjøkken og stue

Vindusfelt

2

T

37,2 m

vaskerom

Platetopp

3,4 m2

Sov
8,5 m2

Sov
8,5 m2

Gang
3,6 m2
kjøl

OM

Stekovn

Terrasse 23,0

BRA 2.etg. 45,0
BRA 1.etg. 45,0
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Hytte nr: 3-6-9-11
BRA: 90 m2

Hytte nr: 12-15
BRA: 90 m2
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FRITIDSBOLIG NR

FRITIDSBOLIG NR

13 - 16

14-17

BRA:
P-ROM:
TERRASSE:
SOVEROM:

90 m2
90 m2
23m2
4

PLASSERING I REKKEN

BRA:
P-ROM:
TERRASSE:
SOVEROM:

PLASSERING I REKKEN

BRA 1.etg. 45,0

BRA 1.etg. 45,0

BRA 2.etg. 45,0

BRA 2.etg. 45,0

kjøl

kjøl

OM

3,6 m2

Sov

Sov

8,5 m2

8,5 m2

Sov

T

vaskerom

3,4 m2

Trapperom
4,1 m2

Sov
7,5 m2

Terrasse 23,0

Hytte nr: 13-16
BRA: 90 m2

Kjøkken og stue
37,2 m2

37,2 m2

Skyvedørsfelt

8,5 m2

vaskerom

Kjøkken og stue

Vindusfelt

Sov

8,5 m2

Platetopp

Platetopp

T

Stekovn

Gang

3,6 m2
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OM

Stekovn

Gang

3,4 m2

90 m2
90 m2
23m2
4

Trapperom

bad

4,1 m2

3,0 m2

Sov

bad
3,0 m2

Sov

Sov

7,5 m2

7,5 m2

7,5 m2

Vindusfelt

Skyvedørsfelt

Terrasse 23,0

Hytte nr: 13-17
BRA: 90 m2
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Leveransebeskrivelse

Generelt

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
boligens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det
kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen
og den øvrige salgsinformasjonen (illustrasjoner
og plantegninger). I slike tilfeller er det alltid
leveransebeskrivelse som er retningsgivende.
Selger tar også forbehold om myndighetenes
endelige godkjenning av prosjektet og planene.
Enkelte illustrasjoner i tegningsmateriale og
øvrig salgsmateriell kan vise forhold som ikke er
med i leveransen, så som møblering, fargevalg,
tepper, beplantinger, m.m. Det kan være avvik fra
illustrasjonen ifh. til endelig levering.

Konstruksjon

Boligene er fundamentert på fjell. Byggets bærende
konstruksjon og etasjeskiller er i tre. Innervegger vil
bestå av tre eller stålstendere. Overflater er i malt
stående panel.
Yttervegger leveres med behandlet trekledning.
Trekledningen vil ha samme farge på alle boligene.
Kledning leveres med 2 strøk beis fra fabrikk.
Fargen på kledningen vil bli valgt med jordfarge
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iht. reguleringsbestemmelsene for området og
fastsettes av arkitekt.
Terrasser utføres med dekke i trykkimpregnert
terrassebord med overgang til plen eller naturtomt.
For en oppnå en gråtone på terrassene som vist
på illustrasjonene må terrassebordene behandles.
Dette må bekostet av den enkelte kjøper. Som skille
mellom enheter settes det opp skillevegg av tre på
terrassen.
Takhøyde i boligene er generelt på ca. 2,4 meter.
Tekniske rørføringer vil hovedsakelig bli montert
skjult i vegger og etasjeskiller. På grunn av tekniske
føringer og installasjoner som ikke kan plasseres
i vegg eller etasjeskiller vil noen rom få nedforet
himling med en takhøyde ned mot 2,3 meter,
og/eller innkassinger langs vegg og tak, dette
som hovedregel i gang og bad. Nedforinger og
innkassinger kan forekomme uten at dette er tegnet
inn på salgstegning.
Solavskjerming leveres ikke da dette ikke er
påkrevd etter Tek 17. Utforming må samordnes
når det gjelder farge og typer, slik at fasadene
får et enhetlig preg. Farge fastsettes av arkitekt/
utbygger, og dette vil bli regulert i egen avtale.

Innvendig behandling
bolig
Hovedinngangsdør
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt tredør med
glassfelt og FG-godkjent sikkerhetslås med 3 nøkler.
Farge utvendig og innvendig i samme farge som
utvendige vinduer, besluttes av arkitekt og utbygger
senere. Referansemodell Nordan Linjalen eller
tilsvarende.
Innvendige dører
Hvite glatte dører fra Swedoor Easy eller lignende
uten dempelist og med hvite karmer. Dørvridere
leveres i børstet stål.
Fargekode: Klassisk hvit S0500-N.
Vinduer og vindusdører
Vinduer fra Nordan eller tilsvarende med
energiglass. Leveres ferdig behandlet fra fabrikk.
Utvendig med mørk fargetone satt av arkitekt og
utbygger, og innvendig med fargen klassisk hvit.
Åpningsbare vinduer på soverom.
Terrassedør utføres som skyvedør samt fastfelt med
farge som vinduene.
Det tas forbehold om at enkelte vinduer ikke blir
åpningsbare som følge av brannkrav eller dersom
dette ikke synes hensiktsmessig i forhold til bruken.
Gulv
I rom med parkett leveres 3-stavs hvitpigmentert
eikeparkett. Dette gjelder alle rom i boligene
bortsett fra bad og vaskerom/tekniskrom og entre,
her leveres det flis på gulv. Flisene leveres i 60x60
cm. med nedsenket dusjsone med 5x5 cm. flis på
gulv. Mindre ansamlinger av vann kan forekomme,
da det kun er fall i dusjhjørne.

Gulvlister/gerikter/taklister
Vinduer leveres med fabrikkmalte hvite gerikter
og foringer. Dører leveres med fabrikkmalte hvite
gerikter, monteres med synlige spikerhull. I rom
med parkett leveres hvitmalte gulvlister med
synlige spikerhull.
Det leveres hvitmalte taklister i boligene med
synlige spikerhull.
Fargekode: Klassisk hvit S0500-N.
Vegger og tak
Alle vegger og himlinger leveres med ferdigmalt
panel Fargekode: Klassisk hvit S0500-N, med
unntak av bad som leveres med flislagte vegger i
dusjsonen.
Kjøkken
Kjøkken leveres fra anerkjent leverandør som
HTH, Strai eller tilsvarende med hvite profilerte
fronter og stål knotter som håndtak. 30 mm.
laminat benkeplate. Nedfelt oppvaskkum. Ettgreps
kjøkkenarmatur.
Kjøkken leveres i den utstrekning slik det kommer
frem av salgstegning. Det vil utarbeides egne
kjøkkentegninger fra leverandør ifm. salget. I
tilvalgsperioden vil det være mulig å endre fronter,
benkeplate m.m. mot tillegg i pris.
Det leveres energieffektive hvitevarer som integrert
komfyr i arbeidshøyde, integrert kombiskap,
helintegrert oppvaskmaskin og induksjonstopp av
anerkjent merke, Electrolux eller tilsvarende.
Takhengt ventilator. Utbygger tar forbehold om at
takventilator må bygges noe ned i tak pga. tekniske
føringer.
Bad
Bad leveres med hvit baderominnredning med to
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skuffer, tilpasset vask og speil. Størrelse slik det
kommer frem av salgstegning. Alt sanitærutstyr blir
levert i hvit utførelse, og med vegghengt toalett.

hensiktsmessig. Synlige føringer vil forekomme,
eksempelvis der vegger er brann- og/ eller
lydskillevegger.

Det leveres faste og innsvingbare dusjvegger i
herdet glass.

Enhetene i midten vil få utvendige sikringsskap
plassert på vegg ved inngangsparti.

Sluk i dusj leveres i rustfritt stål.

Downlights:
På kjøkken (*2 stk.), vaskerom (*3 stk.) og på bad i
2. etasje (*3. stk.) leveres det hvite led downlights
i tak. I entre, stue og soverom leveres punkt til
takbelysning på vegg.

Elektriske varmekabler i gulv.
Vaskerom
Vaskerom leveres med hvit baderominnredning
med to skuffer og tilpasset vask. Størrelse slik
det kommer frem av salgstegning. Speil over
vask på vaskerom leveres med side/overlys. Alt
sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse, og med
vegghengt toalett med skjult sisterne.
Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel. Elektriske
varmekabler i gulv.
Garderobe
Det leveres ikke garderobeskap.

Tekniske anlegg
Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon med avtrekk
fra bad og vaskerom. Avtrekk fra kjøkken via
kjøkkenventilator.
Elektrisk
Det leveres komplett elektrisk anlegg ferdig
tilkoblet nettet og som tilfredsstiller gjeldende
forskrifter og med tilstrekkelig antall punkter etter
gjeldende NEK. Det utarbeides en punktplan som
godkjennes av kjøper før installasjon.
Installasjonen legges skjult der det er byggeteknisk
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På terrasse leveres lysarmatur montert på vegg
med dobbel stikkontakt, alternativ lampe med
stikkontakt. Utvendige lysarmaturer tilkobles
automatisk tenning.
*(antall downlights pr. rom)
Oppvarming og varmtvann
Boligene leveres med vannbåren varme som
legges opp med en EL-kasset (vil bli plassert på
vaskerommet) for oppvarming av vann som går
til en konvektorovn. Ovnen blir mest sannsynlig
plassert under trappen i 1. etasje. Elektriske
varmekabler på vaskerom og bad i 2. etasje.
Varmtvannsbereder plasseres på egnet sted i huset,
fortrinnsvis vaskerom.
Fiber
Det klargjøres for uttak med tomt røranlegg til
punkt ved TV. Huseier bestiller selv abonnement /
kabling / tilkobling fra Telia. Tilknytningsavgift samt
månedlig abonnement vil tilkomme og betales av
huseier.
Diverse utstyr
Brannsluknings- og brannalarmutstyr leveres i
henhold til forskrifter.

Fellesareal til boliger
Generelt
Postkasser tenkes planlagt plassert i eksisterende
anlegg som ligger før bommen ved innkjøring til
eiendommen.
Det er avsatt plass til renovasjon ved innkjøring til
område.
Boder
Det leveres ikke boder. Det er mulig på velge
utebod som tilvalg. Plassering av uteboden er vist
på utomhusplanen som ligger vedlagt i prospektet.
Det planlegges bygging av bodanlegg nede ved
båthavnen. Her vil du som kjøper få fortrinnsrett til
kjøp av bodplass – gitt at bodanlegget blir realisert
som planlagt.
P-plasser
Det følger med 2 utvendige p-plasser til hver bolig
på eget parkeringsområde. Standard størrelse på
parkeringsplass er 2,5 meter bred x 5,0 meter lang.
Det legges opp til el-bil landing for en av plassene.
Dette er tilvalg.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme
den enkelte boligs plassering av p-plass og
organiseringen for øvrig.
Båtplasser
Har du egen båt vil det være mulig å kjøpe båtplass
i småbåthavnen. Standard båtplass har 2,8 meters
bredde fra senter til senter og 6 meter utrigger.
Har du stor båt kan man kjøpe til 1 meter ekstra
bryggeplass
Utomhusarealer
Fellesområder vil bli utført med veier i henhold

til utomhusplan. Vei og inngangsparti til boligene
vil bli gruset. Det leveres ferdigsådd gress iht. til
vedlagt utomhusplan. For øvrig vil noen av tomtene
i fronten/retning sjøen ha skrånende terreng og ha
naturtomt. Selger forbeholder seg spesielt retten til
å bestemme endelig utforming og materialvalg for
utomhusarealene. Det kan også tilkomme endringer
som følge av kommunal krav/pålegg ifb. med
fradeling eller seksjonering.

Tilvalgsmuligheter
Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den
enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å variere
standarden på sin bolig. 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/entreprenør er ikke forpliktet til å
utføre endringer eller tilleggsarbeider som
vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf.
Bustadoppføringslova § 9.
Det vil bli utarbeidet en tilvalgsmeny med
valgmuligheter, priser og bestillingsfrister
som oversendes til boligkjøperne i god tid før
innvendige arbeider starter. Tilvalg på kjøkken
gjøres hos kjøkkenleverandøren. Alle tilvalg må
bestilles innenfor gitte frister, hvis ikke leveres
boligen som beskrevet over.
Tilvalgene leveres av forhåndsvalgte leverandører,
innenfor deres sortiment og prosjektets rammer.
Tilvalg kan medføre kostnader og prisdifferanse kan
avvike fra veiledende priser.
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Drammen 28.01.2022.

Hyttelykke i
Risør
Med en seriøs utvikler.

Hyttelykke er en profesjonell
aktør som legger til rette
for at flere kan realisere
drømmen om sitt eget fristed
på fjellet eller ved sjøen.
Det gjør vi gjennom å utvikle
mellomstore hyttefelt på
etablerte destinasjoner, med
kvalitetshytter til folk flest.
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Vårt selskap kombinerer lang
erfaring og kompetanse fra
tradisjonell boligutvikling,
med spisskompetanse fra
fritidsboligmarkedet.
På den måten gir vi kunden
trygghet og forutsigbarhet i
hele prosessen fra interesse
til kjøp.

Page 49

Kontakt
Ta kontakt med vår megler
Morten Liavaag
Mobil 950 49 850
ml@privatmegleren.no

Tegnet av Solli Arkitekter.
arkitektsolli.no

Et prosjekt av:
Hyttelykke AS
Bragernes Torg 18
3017 Drammen
kontakt@hyttelykke.no
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