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 TLF tar ingen avgift ved innmelding av båt for salg.  1.

 
   Salgs sum Provisjon

Fra:             0  Kr.  Til:   200 000 Kr. 8 %    fra kr.      5 000  -  til kr. 14 000
Fra:   200 000  Kr.  Til: 1000 000 Kr. 6 %    fra kr.    14 000  -  til kr. 45 000
Fra:  1000 000  Kr.   4  %    fra kr.    45 000

Provisjon ut ifra oppnådd salgssum: (Inkl. 25% MVA)2.

  TLF sender selger netto kjøpesum senest 3 dager etter innbet. fra kjøper. Innbetalt kjøpesum skal inn på særskilt 
klientkonto hos TLF og således ikke inngå i dennes regnskap som beløp eiet av TLF. TLF plikter å ikke utlevere 
båten før fullt oppgjør eller tillfredstillende garanti foreligger. 

3.

 
event. omregistrering av VHF, osv.
TLF ordner alt av salgspapirer. Skriver kjøpekontrakt, sender salgsmelding til Redningsselskapet/Skipsregisteret, 4.

 
riktighet. Et eventuelt erstatningskrav fra kjøper av båten er derfor et forhold mellom kjøper og selger.

 Eier av båten gir TLF  opplysninger angående båtens tilstand og utstyr. TLF har intet ansvar for opplysningenes 5.

  
nader til utstillingstomta, kjøper dekker transportkostnader fra tomta. Ved en eventuell prøvetur dekker TLF 
transportkostnadene. (Hos oss.) Husk nok drivstoff til prøvetur.

For å øke salgsefekten kan båten utstilles hos TLF (dette anbefaler Megler). Eier dekker eventuelle transportkost-6.

Ved innmelding for salg skal båten være ryddig og rengjort, klar for besiktigelse.  7.

  
osv. Dette etter behov. TLF arrangerer også båtmesser to ganger i året. (Mai og september.)
Generell markedsføring av båten dekkes av TLF: Internett, båtblader, div.dagsaviser på østlandet, finn.no, 8.

 
  

samt konserverer/frostsikrer den.)
Ligger båten i utstilling hos TLF pr. 01.01. skal det betales opplag etter gjeldende satser. (Eier pakker selv inn båten, 9.

 
og tlf. nr. på vedkommende som kjøper båten. Hvis kjøper er henvist fra TLF tilkommer denne avtalt provisjon.

  
vil TLF kreve provisjon for salget.Selger eier båten selv og ikke sier ifra umiddelbart til TLF, 

Eier har anledning til selv å søke båten solgt, ved et eventuelt salg utenom TLF plikter eier å oppgi navn, adresse 10.

 
omstedighet formidlet av TLF.
Unntak fra hovedregel nr. 10: Befinner båten seg i utstilling hos TLF, jfr. Pkt. 6, anses salget under enhver 11.

 Har eier båten hjemme og TLF sender en kunde for visning, skal eventuelle bud gis til TLF.12.

 Forsikringer og ansvar generelt for båten påviles eier også på utstilingsplassen/brygga.13.

 Melder eier båten ut av salg skal det betales kr. 1000,- + mva. ( ved no cure no pay kampanje kr. 0,- i utmelding )  14.

opplyst TLF alt vedrørende båten som er vesentlig for salget.
 Båteier har gjort seg kjent med betingelsene ved salg av båt mellom TLF og godtatt disse, han har også 15.

 
også lavere bud som eventuelt kommer på båten. 
Eier gir med dette TLF rett til å søke båten solgt, til avtalt pris inklusiv Honorar til TLF. TLF plikter å forelegge eier 16.

 Avtalen løper på ubestemt tid, men kan til enhver tid sies opp skriftlig av begge parter.17.

 Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav eier beholder det ene, den andre sendes TLF sammen med utfylte 18.
opplysningsskjema i vedlagt konvolutt.
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