
Til 
Boligtvistnemnda

Jeg/Vi ber herved om å få min/vår sak behandlet av Boligtvistnemnda

Sendes til:
Boligtvistnemnda
Postboks 7186 Majorstua
0307 OSLO

Entreprenør
Navn

PostadressePostadresse

PostnrPostnr PoststedPoststed

EpostadresseEpostadresse

Telefon arbeid Telefon privat Telefon Telefaks

Navn

Telefon mobil Telefon mobil

Byggesett

Eierseksjon

Arbeidet påbegynt (dato) Overtakelsesforretning (dato)

Tider

Tilbud

Avtale med vedlegg

Overtakelsesprotokoll

Protokoll ett-årsbefaring

- sett X og legg ved

Vedlagte dokumenter

Arbeidet avsluttet (dato)

Forbruker
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Korrespondanse vedr reklamasjonen

Arbeidsplassens adresse

Evt seksjonsnrGnr Bnr Festenr

Type bolig (sett X)

Enebolig

Rekkehus

Annen bolig

Avtalens omfang (sett X og gi en kort beskrivelse)

Arbeider i forbindelse med oppføring av bolig

Kjøp av nyoppført bolig

Kjøp av bolig som ikke er fullført

Avtale om planlegging og oppfølging

Arbeidet

For sekretariatet



Boligtvistnemnda 

Underskrift

Forbrukers/entreprenørs redegjørelse for vesentlige fakta av betydning for reklamasjonsbehandlingen

Hva forbrukeren krever av entreprenøren

Prisavslag kr

Dagmulkt kr

Erstatning kr

Redegjørelse

UnderskriftSted

Dato 
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Reklamasjon
dato

Klage fremsatt til entreprenør i brev av Skriftlig klage må være fremsatt til entreprenør før henvendelse til
nemnda. Kopi av klagen vedlegges.

Retting av mangel

Annet kr

Avtalt vederlag + endringskontrakt ol = kr + kr

kr

Derav betalt

Gjenstår ubetalt

Partenes økonomiske mellomværende

= kr

kr 
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