
      TAK FOR  
DIN TILLID.

    DIN GENVEJ TIL ET 
BEDRE BOLIGKØB.  
Kom sikkert i mål med professionel rådgivning 
fra Aarhus Mæglerne.



Vi går i øjenhøjde. Giver dig overblik og forståelse for den forestående 
proces. Vi guider dig sikkert igennem hele vejen, så du kan føle tryghed 
og sove godt om natten.

Vi ved, at det er en af de helt store beslutninger i livet. Processerne kan 
være komplekse, og der er ofte meget på spil, både i forhold til følelser 
og økonomi. 

Med os ved din side har du hele tiden en professionel rådgiver at læne 
dig op ad, uanset hvilken situation du befinder dig i.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

Grundig besigtigelse af bolig eller byggegrund 

Gennemgang af diverse dokumenter bl.a. købsaftale

Forhandling af den bedst mulige pris

Hos Aarhus Mæglerne er vi et stærkt team med solid erfaring inden for 
ejendomsmæglerbranchen. Vi har fingeren på pulsen, når det kommer til 
boligmarkedet, forhandlingsprocessen samt det juridiske.

Kort sagt kan vi rådgive dig i alle købsprocessens aspekter, så du undgår 
eventuelle faldgruber, hvad enten du skal købe bolig eller bygge nyt. 

SPAR 20% PÅ VORES RÅDGIVNING
Skal du sælge din bolig for at købe nyt? Lad os stå for salget af din bolig 
og få 20% rabat på alle rådgivningstjenester i denne brochure.

Bestil en salgsvurdering af din bolig og tag det første skridt mod et bedre 
boligkøb. Det er ganske gratis og helt uforpligtende.

Tlf. 

70 70 79 61

HVAD KAN VI? 
Uafhængig og kompetent rådgivning hele vejen.



KØBERRÅDGIVNING 
Vi hjælper dig sikkert igennem dit boligkøb trin for trin.

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har fundet din drømmebolig ved en 
anden mægler. Vi tilbyder en grundig besigtigelse af boligen samt en 
købsvurdering, der giver dig et godt beslutningsgrundlag til en  
fornuftig investering.

BESIGTIGELSE AF BOLIG

Pris 

2.500 kr.

PRISFORHANDLING
Vi sikrer, at I får boligen til den helt rigtige pris. Der kan være mange 
penge at spare. Det er her, at vi, som køberrådgiver, kan gøre en forskel.
Vi er involveret i langt over hundrede bolighandler hvert år, og kender 
derfor alt til de forskellige faldgruber og forhandlingsteknikker.

Pris  

10% af det opnåede afslag ift. udbudsprisen

Det kan ofte være svært at gennemskue de mange dokumenter i en 
bolighandel. Som jeres køberrådgiver er det derfor vores opgave at 
gennemgå alle relevante dokumenter og tjekke, om der er eventuelle 
forhold, som I bør være opmærksomme på.

GENNEMGANG AF DOKUMENTER

Pris 

7.500 kr.



Det kan ofte være svært at gennemskue de mange kringlede  
formuleringer i en købsaftale. Som din rådgiver er det vores opgave at 
gennemgå alle relevante dokumenter og tjekke, om der er forhold, som 
du bør være opmærksom på i forhold til køb af den aktuelle grund.

GENNEMGANG AF KØBSAFTALE

Pris 

5.000 kr.

BYGHERRERÅDGIVNING 
Byg dit drømmehus uden unødvendige bekymringer.

Et møde hvor dine behov gennemgåes. Samtidig skeles der til økonomi 
og udvælges byggefirmaer, der passer til både drømme, økonomi og 
kemi. Derudover vil vi ruste dig til den lange og komplicerede proces, 
som du skal i gang med. Efter dette møde kan du sove med ro i sindet.

INDLEDENDE BEHOVSAFDÆKNING

Pris 

2.500 kr.

BESIGTIGELSE AF BYGGEGRUND

Pris 

500 kr.

Vi tager med på en fysisk besigtigelse af den aktuelle byggegrund for 
at se, om drøm og virkelighed stemmer overens.  

OBS: Vær opmærksom på at det kun er muligt at gøre brug af dette
tilbud ved samtidig køb af den indledende behovsafdækning.



Gennemgang af byggebudget modtaget fra byggefirma/byggefirmaer. 
Vi kigger på, hvad der er med og ikke mindst, hvad der ikke er med, så 
eventuelle mangler bliver opdaget i tide. Derudover står vi for 
prisforhandlinger med byggefirmaet/byggefirmaerne. 

FORHANDLING MED BYGGEFIRMA

Pris 

10% af det opnåede afslag

ENTREPRISERÅDGIVNING 

Pris 

7.500 kr.

Vi sørger for al nødvendig juridisk rådgivning. Herunder en grundig 
gennemgang af entreprisekontrakten så du bliver sikret de rette vilkår. 
Derudover tjekker vi også, at alle relevante tegninger lever op til 
lovgivningen inden der ansøges om byggetilladelse.   

   VÆLG EN  
RÅDGIVER DER 
FORSTÅR DIG, 
OG GIVER DIG 
OVERBLIK.



Tlf. 70 70 79 61
info@aarhusmaeglerne.dk
www.aarhusmæglerne.dk 

       DU DRØMMER  
IKKE OM, HVAD  
AARHUS 
MÆGLERNE  
KAN GØRE FOR DIG.


