KÖPPROCESSEN

Så här går det till när du
köper ny bostad av oss
Personlig hjälp
hela vägen
Intresseanmälan
När du hittat en bostad som intresserar dig kan du enkelt anmäla
ditt intresse på peabbostad.se. Vi tar emot din intresseanmälan
och registrerar dig som intressent på projektet. När vi närmar oss
säljpremiär blir du kontaktad av en representant för Peab Bostad
som ger dig möjligheten att ställa eventuella frågor och få mer
information.

Inredningsval
Vi erbjuder möjlighet att påverka din bostad, detta presenteras
i inredningsvalskatalogen med tillhörande prislista. Efter
beställning av tillvalen erläggs 50 procent av det totala
tillvalsbeloppet. Resterande belopp faktureras inför tillträdet.
Vid val under 10 000 kr faktureras hela beloppet vid
beställning.

Säljpremiär
Alla som gjort en intresseanmälan på projektets hemsida får
förtur att välja en bostad när projektet släpps. I samband med
säljpremiären lämnas en köpanmälan in.

Upplåtelseavtal
Ca fyra månader innan du får tillträde till din nya bostad ingår
du och bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal. Avtalet
innebär att bostadsrättsföreningen upplåter lägenheten med
bostadsrätt till dig som köpare och du blir medlem i bostadsrättsföreningen. I samband med upplåtelseavtalet erlägger du
en handpenning om 10 procent av köpeskillingen (minus det
du tidigare erlagt i avgifter och förskottsbetalningar).
Resterande insats betalas inför tillträdet.

Bokningsavtal
När du valt en bostad tecknas ibland ett bokningsavtal.
Du erlägger då en bokningsavgift om 25 000 kr. Skulle du
senare bestämma dig för att inte gå vidare med ditt köp får du
tillbaka bokningsavgiften minus en administrationsavgift
om 7 000 kronor.

Förhandsavtal
När föreningens kostnadskalkyl är granskad och godkänd
tecknas ett förhandsavtal. I samband med förhandsavtalet
erläggs en summa om 75 000 kronor. I de fall ett bokningsavtal
inte tecknats blir summan istället 100 000 kr. Förhandsavtalet
är ett bindande avtal men kan brytas om.
1. Lägenheten inte upplåtits med bostadsrätt senast vid
tillträdet
2. Upplåtelse inte sker inom skälig tid efter den beräknade
tidpunkten för upplåtelse, och detta beror på vårdslöshet
från bostadsrättsföreningen eller:
3. Avgifterna, dvs. insats och/eller månadsavgiften blivit
väsentligt högre än vad som angetts i förhandsavtalet, och
förvärvaren begär att få frånträda förhandsavtalet inom
tre månader från det att förvärvaren fått kännedom om de
höjda avgifterna.

peabbostad.se

Besiktning
Före inflyttning sker ett antal besiktningar för att kontrollera
att bostaden uppförts enligt det kontrakt som är tecknat
mellan bostadsrättsföreningen och Peab Bostad.
Besiktningarna utförs av en opartisk besiktningsman som är
godkänd av SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund).
Du som köpare bjuds in till besiktningen som sker av din bostad.
Inom två år efter slutbesiktningen sker en garantibesiktning.
Eventuella fel som uppkommit under garantitiden, och som inte
kan hänföras till bristande underhåll eller normalt slitage, ska
åtgärdas på bekostnad av Peab Bostad.

Slutbetalning och tillträde
I god tid innan tillträde skickas en faktura för slutbetalningen
av din bostad (insatsen minus de 10 procent av köpeskillingen
som du tidigare erlagt). Dessutom får du en slutfaktura för de
resterande 50 procenten för inredningsvalen. På tillträdesdagen möter du kundansvarig på Peab Bostad och nycklarna
överlämnas. Du visar då kvitto på att du har betalt bostaden
och gjorda inredningsval. Vid nyckelutlämningen får du också
information om bostaden samt drift- och skötselråd.

Vägen mot ditt nya hem
Inredning och möjligheten att sätta din personliga prägel på ditt nya hem är en del av beslutet att köpa en bostad.
Hos oss får du ta del av inredningsvalskatalogen och tillhörande priser i ett tidigt skede även om du inte gör några
aktiva val förrän längre fram i processen. När det är dags att göra valen träffar du en kundansvarig på Peab Bostad
och tillsammans går vi igenom dina frågor och funderingar. De flesta produkter kan vi visa i vår Bobutik och söker
du något annat kan du i de flesta fall också besöka våra samarbetspartners. Din kundansvariga guidar dig hela
vägen till ditt nya hem!

