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SØKNADSSKJEMA FOR LEIE-TIL-EIE 
MISTELPARK - TRINN 2 

Leveres direkte til megler, Bård Johnson (tlf: 468 08 898, e-post: bard.johnson@dnbeiendom.no) 
 
 

Søker 1: Fødselsdato: 

Søker 2*: Fødselsdato: 

Adresse: Postnr./Sted: 

E-post 1: E-post 2: 

Tlf 1: Tlf 2: 

*Det er mulig å søke sammen med noen (medsøker). Dette kan være ektefelle, samboer, foreldre eller andre. 
 

Jeg/vi søker med dette om inngåelse av Leie-til-eie-kontrakt for følgende bolig(er): 

Alt. 1:  Leilighetsnr.:_______     Leie (mnd), kr:____________     Innskudd (kjøpesum), kr.:____________________  

Alt. 2:  Leilighetsnr.:_______     Leie (mnd), kr:____________     Innskudd (kjøpesum), kr.:____________________  

Alt. 3:  Leilighetsnr.:_______     Leie (mnd), kr:____________     Innskudd (kjøpesum), kr.:____________________  

Søknaden om leie-til-eie-kontrakt inngis iht. betingelser oppgitt i beskrivelsen i av leie-til-eie i Salgsprospektet, med rett 
til kjøp av boligen inntil 3 år etter overtagelse. Ved senere kjøp av boligen gjelder salgsvilkår iht. Salgsprospekt/ 
«Meglers opplysninger» med vedlegg; herunder prisliste, tegninger og leveransebeskrivelse. Søknaden er bindende for 
samtlige alternativ, men kun slik at tildeling kan skje for én bolig. Ved tildeling vil de andre alternativ automatisk være å 
anse som avslått. Kontrakt oversendes for signering ved evt. tildeling av bolig. 
 
Søker(e) sin status over lønn og kapital: Må fylles ut 
 Søker 1 Søker 2 
Lønnsinntekt før skatt, årlig (tillegg i lønnsinntekt som faste 
bonuser, normal overtid, etc., skives på egen linje): 

Kr. Kr. 

Oppspart egenkapital i dag (herunder bankinnskudd, 
likvide plasseringer, egenkapital i bustad, etc.): 

Kr. Kr. 

Utestående lån i dag (herunder billån, 
forbrukslån/kredittkort, andre lån, etc.): 

Kr. Kr. 

 
Jeg/vi samtykker til at DNB/utbygger kan gjennomføre en kredittsjekk og innhente opplysninger fra 
Gjeldsregisteret for søker(e): Ja: ☐  

 
Dersom søker(e) leier eller har leiet bolig tidligere, oppgi referanse fra siste 2 leieforhold:  
Referanser (oppgi navn, 
 tlf., e-post) 

1) 
 

2) 

Søknader vurderes av utbygger sammen med DNB. I vurdering av søkere ser man på evnen til å betjene bokostnader, samt 
spare tilstrekkelig egenkapital ved siden av. Godkjente søkere skal ha god mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av 
boligen i løpet av avtaleperioden. 

Søknaden gjelder til og med 2 uker (kl. 16.00) fra signeringsdato. 
 

 
 
 

Sted, dato Søker 1’s underskrift Søker 2’s underskrift 
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Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste enhver søknad, og er klar over at søknaden er 
juridisk bindende for begge parter, dersom søknaden aksepteres innen akseptfristen. 

 
Undertegnede søkere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan 
forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om kjøpetilbud, endringer i kjøpetilbud fra vår side 
samt informasjon om avslag eller aksept. 

 
Personvern/GDPR: 
DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle 
avtalen med deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle opplysningene til iht personvernforordningen. 
Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no/om- 
oss/personvern. Der finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med mer, og 
kontaktinformasjon til personvernombudet. 

 
DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger om kjøpere og interessenter i prosjekter, som navn, e-post, mobilnr, 
adresse, fødselsdato, eiendommens adresse til utbygger og utbyggers samarbeidspartnere. Dette gjøres ifbm 
utsendelse av nyhetsbrev om fremdrift i prosjektet, tilby lovpålagte og ikke lovpålagte tilvalg som f.eks. levering av 
internettlinjer, samt utarbeide statistikk og analyser som benyttes til innsikt i markedet og utvikling av nye prosjekter. 
Utbygger er selvstendig behandlingsansvarlig for å ha lovlig behandlingsgrunnlag for å benytte personopplysningene til 
formål utover det som er regulert i eiendomsmeglingsloven om salg av eiendom. 

 
DNB Eiendom AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnr og e-post for å sende ut spørreundersøkelser, for 
å få din tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom 
AS. Besvarelse av undersøkelsen er anonym. Resultatene benyttes til analyse, informasjon- og statistikkformål, for å øke 
DNB Eiendoms innsikt, for å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og produktene. Personopplysninger knyttet 
til spørreundersøkelsen blir slettet etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne ikke 
besvares. Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det her https://delivery- 
center.norstat.no/dnb/OptOut. Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlingen er GDPR art. 6 nr 1 
bokstav f. 

 
Utbygger benytter informasjonen du oppgir i søknadsskjemaet for å registrere din søknad, gjennomføre kredittsjekk, og 
vurdere evne til å finansiere et fremtidig kjøp. 

 

Jeg/vi er fysisk(e) person(er) som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet: 
Ja: ☐ Nei: ☐ 

 

 
 

Sted, dato Søker 1’s underskrift Søker 2’s underskrift 
 

 
 
 

Kopi av legitimasjon 
søker 1 

 
 
 

Kopi av legitimasjon 
søker 2 
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