
Når du skal 
købe hus...

Kontakt osTjekliste ved indflytning
1. Husk aflæsning af alle forbrugsmålere og 

notering af målertal. Gem evt. til senere kon-
trol. Tilmeld dig til en el-leverandør.

2. Husk meddelelse til mægler/sælger, hvis du 
konstaterer punkterede ruder inden for fri-
sten, som regel 5-8 dage. Det kan være en 
god idé at vaske vinduerne for at kunne se de 
punkterede ruder.

3. Hvis sælger har oplyst om punkterede ruder 
- er der andre?

4. Afprøv alle hårde hvidevarer (husk ovnen) 
umiddelbart efter overtagelsen. Følg op med 
evt. reklamation.

5. Kontakt din egen forsikringsassurandør for 
at tegne husforsikring og evt. ejerskiftefor-
sikring. Følg op på modtagelse af policer og 
præmiekvittering for ejerskifteforsikring til 
din advokat.

6. Tjek, at du modtager opkrævning af for-
brugsafgifter og ejendomsskat, så du kan 
betale rettidigt - ellers opkræves der gebyrer. 
Tilmelding til Betalingsservice/NETS anbe-
fales.

Hvis du vil vide mere om rådgivning ved 
bolighandel, så kontakt en af vores erfarne 

medarbejdere.
LØSNINGER - med fokus på mennesket
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Måske tror du, at ejendomsmægleren er din råd-
giver ved bolighandler. Ifølge lov om omsætning 
af fast ejendom §15, må ingen rådgive begge par-
ter i en bolighandel. Reelt er ejendomsmægleren 
rådgiver for sælger. Hvis du skal købe hus eller 
ejerlejlighed, bør du derfor have din egen uvil-
dige rådgiver.

Når du skal købe bolig
Når drømmeboligen er fundet, er der mindst 2 
ting, du skal overveje:
1. Har du råd? Og hvordan finansieres købet, 

hvilken låntype passer til din økonomi, kurs-
sikring m.m.

2. Hvilke konsekvenser har vilkårene i købsaf-
talen? Hvilke forpligtelser, byrder, servitut-
ter er der på huset og hvad med miljøforhold, 
olietank, jordforurening, fortrydelsesret, til-
standsrapport, energimærke, el-tjek, ejerskif-
teforsikring og alt det andet?

Hvis du er udlænding, hvis sælger er et dødsbo, 
eller det er et såkaldt ”forældrekøb,” er der nogle 
særlige forhold, der skal overvejes.

Hvis du køber bolig sammen med en anden, som 
du ikke er gift med, er der endnu flere overvejel-
ser, du bør gøre dig. Det kan være, I skal have en 
samejeoverenskomst.

Inden du handler, bør du tage stilling til alle disse for-
hold.

Hvor får du så dækket dit behov for rådgiv-
ning?

Der er flere aktører på markedet for køberrådgivning. 
Det er dit individuelle behov for rådgivning, der skal 
være den væsentligste begrundelse for valget af rådgiver.

Den økonomiske rådgivning varetages som regel af ban-
kerne, men der findes uafhængige økonomiske rådgive-
re, som kan give en generel gennemgang af din økonomi. 
Få eventuelt en generel gennemgang fra flere banker.

Bistand til selve bolighandlen tilbydes i dag af privat-
rådgivere, skødeskrivningskontorer, ejendomsmæglere 
og boligadvokater m.fl. vi opfordrer til, at du er meget 
opmærksom på, hvor meget rådgivning, du har behov 
for, og hvad de forskellige aktører rent faktisk tilbyder. 
Ydelser, der betegnes som berigtigelsesaftaler, skøde-
skrivningsaftaler og lignende er ikke det samme som 
en uvildig og uafhængig vurdering af købsaftalens ju-
ridiske indhold, og heller ikke en uvildig og uafhængig 
vurdering af sælgers tilbud på ejerskifteforsikring.

Selve den digitale tinglysning med et eneligt skøde er 
blot den praktiske gennemførelse af bolighandlen.

Sammenhæng mellem kvalitet og pris?
Er det dyrt at få advokatbistand? Nogle synes helt sik-
kert, at det er dyrt. På den anden side er nogle få tusinde 
kroner et meget lille beløb set i forhold til en bolig til 
1 eller 2 millioner kroner. Men for de få tusinde kroner 
får du egentlig juridisk bistand fra din boligadvokat, som 
omfatter meget mere end blot skrivning af skødet eller en 
berigtigelsesaftale.

Hvad koster det så?
Boligadvokatens køberrådgivning tilpasses de ønsker og 

behov, du har. Derfor kan den juridiske rådgiv-
ning være meget omfattende eller helt enkel. Få 
komplet boligrådgivning fra 8.750 kroner.

Hvad skal du gøre?
Et boligkøb er for de fleste den største økonomi-
ske og juridiske beslutning i livet. Går noget galt, 
kan en bolighandel uden juridisk rådgivning 
ende med at blive meget dyr, og dyrere end de få 
tusinde kroner, som du sparede ved blot at købe 
en ”skødeskrivningsydelse”

• Du skal sikre dig
1. Uvildig rådgivning
2. At din rådgiver er forsikringsdækket
3. At rådgiveren har den nødvendige kompe-

tence til at kunne rådgive om boligkøb
4. At du får reel rådgivning og ikke blot berig-

tigelse eller skødeskrivning

Kun rådgivere, der kan leve op til disse krav, kan 
sikre dig en tryg bolighandel.

Din advokats køberrådgivning
Hos advokaten kan du få
• Gennemgået alle forholdene i købsaftalen
• Godkendelsesskrivelse til ejendomsmægle-

ren
• Tjekliste til brug ved overtagelsesdagen og 

senere

Derudover kan din advokat udarbejde
• Samejeoverenskomst, testamente efter behov
• Generalfuldmagt, samlivskontrakt.


