
Boligsøgningen
Internettet er din ven, når jagten på den 

perfekte bolig sætter ind. Gå til det med et 
åbent sind men kend dine prioriteter, inden 

du møder mægler

Boligraadgiver.dk guider digBoligraadgiver.dk guider dig

Kom godt i mål med en 
sikker bolighandel!
Kom godt i mål med en 
sikker bolighandel!

Ring 82 13 10 66 
BoligRaadgiver.dk

Finansiel rådgivning
Tag aldrig det første og bedste lån.  

Bankerne kan altid presses på prisen. Vi 
skaffer den bedste finansieringsløsning 

for dig

Indledende Køberrådgivning
Har du fundet et par seriøse kandidater til

drømmeboligen, gennemgår vi de vigtigste 
dokumenter, så du hurtigt kan lære 

kandidaterne bedre at kende

Gennemgang af boligen
Tilstandsrapporten fortæller sjældent hele 

sandheden. Vi ved, hvor vi skal lede for at fortælle 
dig, om boligens pris og kvalitet

matcher området

Prisforhandling
Selvom det er drømmeboligen, er der ingen grund 

til at betale for meget. Lad os klare 
prisforhandlingen. Vi ved, hvordan man gør, og hvad 

boligen er værd

Underskrift af købsaftalen
Er forarbejdet gjort grundigt - og pris og 

vilkår er på plads, kan du roligt
underskrive købsaftalen – med forbehold for 

godkendelse fra Boligrådgiver og banken

Juridisk rådgivning
3-5 dages frist til at gennemskue 

købsaftalen + ofte 50 dokumenter - og 
komme  med indsigelser. Intet må 

overlades til tilfældighederne. Lad os tage 
ansvaret på dine vegne

Udarbejde og tinglyse skøde
Sidste skridt inden du er den nye ejer. Vi står på 

mål for, at alle vilkår og forbehold er afklaret 
med sælger og mægler, så du ikke risikerer at 

spilde tid og penge

Refusionsopgørelsen
Alt fra ejendomsskatter til a conto varme skal med i 

det endelige regnskab mellem dig og sælger. Vi 
sørger for, at du kun betaler for dit eget forbrug, og 

får refunderet dine udlæg

Overtagelse af boligen!
Tillykke! Det er en stor dag. Med Boligrådgiver.dk i ryggen 
kender du din nye bolig ud og ind – allerede inden du får 

nøglerne i hånden
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