BOKNINGSAVTAL
Detta bokningsavtal avser preliminär bokning av lägenhet i blivande Brf Solpiggen. Bokningen avser överenskommelse
mellan byggentreprenören och kund/köpare.
Bokningen avser
Bokningsavgift

Datum

Brf Snöpiggen, Riksgränsen

20 000kr
Kryssa för önskad typ

Blivande bostadsrätten
Adress

Snöpiggen, Riksgränsen

Lägenhet typ 1
51 kvm

Lägenhet typ 2
82 kvm

Önskat lägenhetsnummer ( se situationsplan )
Första hand

Andra hand

Tredje hand

Blivande köpare
Personnummer

Personnummer

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

E-post

E-post

Tillträde

Betalning

Preliminärt tillträde för första byggomgång om 12
lägenheter är 4 februari 2017.

Bokningsavgiften betalas snarast till Buir AB via bankonto,
bankgiro eller IBAN från utlandet enligt följande:

Prelimärt tillträde för andra byggomgång om 12
lägenheter är 25 februari 2017.

Bankgiro nr: 635-6893
Sparbanken Nord, clearing nr: 8264-4 konto nr: 914
449 148-8

Bokning
Bokningen förutsätter att byggnadslov erhålles samt att
ekonomisk plan godkänns. Denna bokning skall leda till
tecknande av upplåtelseavtal så snart bostadsrättsföreningen
erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt.
Om blivande köpare väljer att, senast den 15 maj 2016, inte
teckna bostadsrättsavtal, återbetalas bokningsavgiften i sin
helhet. Om blivande köpare väljer att, senare än den 15 maj, inte
teckna bostadsrättsavtal, återbetalas inte bokningsavgiften.

Vid betalning från utlandet
SPARBANKEN NORD
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE7680000826449144491488
Avtalet är giltigt då Buir AB har erhålit bokningsavgiften. Obs,
principen “först till kvarn” gäller. På inbetalningen anges att
betalning avser bokningsavgift för Brf Solpiggen,
lägenhetsnummer samt inbetalarens namn. Kopia på
betalning sänds till: Buir AB, Konduktörsgatan 7, 981 34
Kiruna eller e-posta till: info@buir.se

Bokningsavtalet får ej överlåtas och gäller tills förhandsavtal tecknats. Definitiv tillträdesdag anges senast en månad före tillträde.

Kunden är medveten om att det slutligen blir bostadsrättsföreningen som kommer att godkänna köparna
till lägenheterna i blivande Brf Solpiggen.
Ort och datum

Kiruna datum

Namnteckning Köpare

Namnteckning för Buir AB

Namnförtydligande köpare

Namnförtydligande för Buir AB

Buir AB Konduktörsgatan 7, 981 34 Kiruna, www.buir.se info@buir.se

