Prisliste for Aktiv Sandefjord og Andebu
Gjeldende fra 01.01.2021
Provisjon (minsteprovisjon kr. 50.000,-)
Eventuell timepris (ved valg av timebasert
meglervederlag)
Tilretteleggingsgebyr
Visning pr. stk
Honorar eksternt oppgjør
Markedspakke: Finn.no, Aktiv treff med finn,
boligkarusell i SB og TB, Instagram og Facebook,
fotograf, trykk av eksklusive prospekter, monitor og
nabolagsprofil,
Innhenting av kommunale opplysninger

Ca 1-3,8 % av salgssummen
Kr. 2.500,Kr. 15.000,Kr. 3.000,- (Kr. 4.000,- i helg/helligdag)
Kr. 4.500,Kr. 19 900,-

Fra kr.3.000,- Varierer ut fra hvilken informasjon som
må innhentes og kommunenes satser.

Er eiendommen beheftet med mer enn ett tinglyst
pant, påløper et honorar på kr. 2.000,- per tinglyste
pant (utover ett).
Andre mulige kostnader
Takst/tilstandsrapport (dersom kunde ikke har slik
selv)

Varierer iht. type rapport og takstmann

Markedsføring: (Valgfritt)
Annonser i aktuelle trykte medier (lokale eller
regionale)

Pris varierer ut fra type produkt og mediet
som benyttes.

Innhenting av elektronisk grunnboksinformasjon og
elektronsik signaturer

Kr. 2.000,-

Informasjon fra eventuell forretningsfører

Pris avhenger av type bolig og forretningsførers
gebyrer.

Tinglysing av panterettsdokument med
urådighetserklæring

Kr. 585,-

Fotografering:
Vi tilbyr ordinær boligfotografering. Mastefoto og
dronefoto kan velges. Dersom selger ønsker kan
det også tilbys «Boligregi» (en time assistanse i
forbindelse med fotografering)

Standard pakken er inkludert i markedspakke.
Ved tilleggsvalg utover standard pakken vil pris
variere ut fra type produkt som velges.

Prospekter (digital fargetrykk), tilleggs trykk.

Pris varierer ut fra sideantall og opplag.

Eierskifteforsikring:
Eierskifteforsikring tilbys gjennom Söderberg &
Partners

Priser iht. Söderberg & Partners til enhver tid
gjeldende satser.

Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en
nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som
meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet.
Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering.

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

