Meldeskjema forkjøpsrett
Forhåndsavklaring
Leilighetsnr:

Prøvingsnr:

Adresse:

Jeg melder med dette interesse for bruk av min forkjøpsrett i ovennevnte bolig. Jeg har gjort meg kjent med de
regler som gjelder for forkjøpsrett ved forhåndsmelding. Melding om interesse er ikke bindende.
Jeg har lest og satt meg inn i boligbyggelagets regelverk vedrørende bruk av forkjøpsrett.
Ved bruk av forkjøpsrett vil man få en karantenetid på 18 måneder. Det vil si at man ikke kan benytte sin
forkjøpsrett igjen før det har gått 18 måneder. BORI er uten ansvar for de opplysninger/avtaler som er fremsatt av
ekstern megler.
I tillegg til kjøpesummen kommer forkjøpsrettsgebyr til BORI for tiden kr 7 494,-.
Forkjøpsberettigede er selv ansvarlig for å være tilgjengelig når BORI tar kontakt etter at bud er akseptert og pris
og andre vilkår er fastsatt. Du må da raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsrett skal gjøres
gjeldende.
Skriftlig bekreftelse på finansiering ønskes levert sammen med skjemaet, hvis ikke påfør kontaktperson:
Kontaktperson og tlf.nr. v/finansiering: __________________________________________________________
Personopplysninger
Navn:

Fødselsnr (11 siffer):

Adresse:

Medlemsnummer:

Postnr:

Mobilnr:

Poststed:

E-post:

Tlf:

Type forkjøpsrett
 Intern forkjøpsrett, boende i leilighet nr: ___________
 Medlemskap i BORI
 Medlemskap i annet boligbyggelag som er med i ordningen «Felles forkjøpsrett». BBL er:_______________
_____________ __________________________________________________
Sted/Dato
Underskrift
Sameier(medeier): Dersom det skal være flere eiere må alle sameierne opplyses med navn, fødselsnummer og
medlemsnummer (må være tegnet før overtakelse).
Innmelding pr. medeier er kr 650,- og dette faktureres direkte fra BORI.
Navn:
Navn:

F.nr.(11 siffer):
F.nr.(11 siffer):

Medlemsnr:
Medlemsnr:

_____________ __________________________________________________
Dato
Underskrift (evt. sameiere)
_____________ __________________________________________________
Dato
Underskrift (evt. sameiere)

Skal du selge bolig?
Benytt deg av medlemsfordelen hos Privatmegleren i Lillestrøm og spar kr. 5.000,- ved salg av din bolig!
___ Kryss av her for å bli kontaktet

Skjemaet sendes BORI, Postboks 323, 2001 LILLESTRØM, eller på e-post: firmapost@bori.no

