FORMIDLINGSAVTALE versjon 1.2 - gjeldende fra 01.07.2013
Ved å registrere båt for salg på norgesbaat.no, bekrefter og samtykker du i følgende avtalepunkter.
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Du er juridisk eier(heretter kalt båteier) av båt, motor og utstyr som legges ut for salg.
Båteier gir med dette Norgesbåt as(heretter kalt Nb) i oppdrag og stå for salget av båt/motor/utstyr registrert på
norgesbaat.no. Prisantydning oppgis inkl. meglerprovisjon.
Alle opplysninger er oppgitt etter beste evne, og ingen skjulte feil eller mangler er holdt tilbake med viten og vilje.
Om det er utstyr o.l. som ikke skal være en del av salget, evt. noe som er defekt, skal dette oppgis under "Kommentar" i
registreringsskjema.
Båten er fri for heftelser av noen art, om ikke annet er oppgitt i registreringsskjemaet med beløp, og en forklaring.
Registrert båt vil også annonseres på nbmarine.no og finn.no helt kostnadsfritt. Annonser utover dette skjer etter
nærmere avtale.
Båteier forplikter seg til å holde båten fullverdiforsikret under hele salgsperioden, helt fram til overtagelse.
Båteier står fritt til selge båten privat, uten å bli belastet provisjon av Nb. I et slikt tilfelle må båteier oppgi kjøpers
personinfo ved utmeldelse av båten på norgesbaat.no. Dette for å kunne kontrollere om kjøper er en person som har
fått opplysninger om båten gjennom Nb. Nb forplikter seg også til å legge frem dokumentasjon på hvem de har vært i
kontakt med vedr. gjeldende båt. Om en kjøper har fått formidlet opplysninger om båten gjennom Nb, har Nb full rett til
å belaste båteier provisjon etter gjeldende satser. Dette gjelder i 30 dager etter en utmelding av båten på norgesbaat.no.
Nb har en minsteprovisjon på kr 7.000,- eks. mva ved oppnådd salg gjennom Nb. Stipulerte provisjonssatser utover dette
beregnes automatisk ved registrering av båt på norgesbaat.no, og vil være gjenstand for ny beregning ved oppnådd salg,
ut i fra den faktiske salgsum. En dialog mellom båteier og Nb vil naturligvis være på plass på dette tidspunkt. Satsene er
beregnet fra 5% - 3% + mva, avhengig av salgsum. (se tabell nedenfor)
Båteier har full rett til å ikke akseptere ethvert bud som måtte fremlegges gjennom Nb.
(F.eks. hvis båteier har mottatt bud direkte fra interessenter som ikke er formidlet gjennom Nb)
Båteier forplikter seg til å holde annonsen oppdatert, enten via norgesbaat.no eller pr tlf. Om båteier annonserer båten
på andre steder enn gjennom Nb, må båten prises til samme pris som på norgesbaat.no. Hvis mot formodning båten
skulle bli annonsert til en lavere pris enn gjennom Nb, vil annonsene gjennom Nb stoppes, og båteier blir uten unntak
belastet kr 1500,- eks mva. Det samme gjelder om båten skulle bli solgt privat, og annonsen ikke blir stoppet etter på
norgesbaat.no.
Pkt.nr. 8 ref. "30 dager.." er fortsatt gjeldende fra dato båten blir solgt, eller annonsen blir stoppet.
Om ønskelig, stiller Nb på visninger om den geografiske lokasjon tillater dette.
Nb sender båteier laminerte "For Salg" plakater til å feste på båt, om dette skulle ønskes.
Kjøpesum i sin helhet innbetales via klientkonto nr. 1090.21.20128. Nb forplikter seg til å overføre kjøpesum til båteier
fratrukket provisjon og evt. heftelser innen 5 arbeidsdager etter at dette er avklart. Nb har full rett til, og forplikter seg til
å løse inn evt. heftelser på båten før restbeløp overføres til båteier.
Nb forplikter seg til å produsere alle dokumenter på en forskriftsmessig korrekt måte iht. norsk lov. Dette gjelder
kjøpekontrakt m/spesifikasjoner og vedlegg, registrering av båt i Småbåtregisteret - NIS/NOR, VHF-skjema og evt andre
regskjemaer som måtte være aktuelle.
Nb sitter på betydelig kompetanse på båter, motorer og utstyr, og forplikter seg til å bistå med konkurransedyktige
pristilbud på reparasjoner, utstyr etc., som kan hjelpe til med salget av båten.
Nb forplikter seg videre til å formidle alle seriøse henvendelser og bud til båteier, og ellers utføre salgsprosessen på en
forskriftsmessig god og etisk måte.
Provisjonssatser:

VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED SALGET!

