
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Kend dit budget 

 
Når du skal købe bolig, er dit budget det vigtig-

ste udgangspunkt for dit boligkøb. Budgettet 

kan nemlig give dig et overblik over din øko-

nomi. På den måde kan du sikre dig, at du ikke 

kommer til at sætte dig for dyrt, når du køber 

bolig. Dertil skal banken bruge dit budget, når 

de skal godkende dig til boliglånet. Derfor bør 

du, inden du søger bolig, starte med at lægge 

et budget over de udgifter, du har på nuvæ-

rende tidspunkt. På den måde ved du, hvor 

meget du kan betale til lån på en bolig. Når du 

laver dit budget, får du samtidig et indblik i de 

skjulte udgifter – dvs. de udgifter, som du må-

ske har glemt du havde, f.eks. abonnement på 

et magasin eller lignende.  

 

Når du har fundet en bolig, som du ønsker at 

købe, er det vigtigt, at du husker at inddrage 

boligens faktiske udgifter i dit budget og deref-

ter rette budgettet til. Dette gælder blandt an-

det forbrugsudgifter til varme, vand og el.  

 

 

 

 

 

 

 

Disse udgifter vil nemlig ofte afhænge af den 

specifikke boligs stand. Ejerudgifter, som ek-

sempelvis ejendomsskat og ejendomsværdi-

skat, skal du også huske at inddrage. Disse op-

lysninger vil fremgå af salgsopstillingen, som 

hører til boligen, og som udarbejdes af en ejen-

domsmægler. 

 

Har du planer om at renovere boligen eller 

sætte den i stand, skal du også inkludere disse 

udgifter i dit budget. Det er altså vigtigt, at du 

sørger for, at alle udgifter, der kan påvirke dit 

boligkøb, regnes med i dit budget. Dermed gør 

du ikke kun nemmere for dig selv, når du skal 

have styr på din økonomi i forbindelse et bolig-

køb. Du gør det også nemmere for banken, der 

via dit budget kender din nuværende økonomi, 

og på baggrund af dette kan give dig et reali-

stisk bud på, hvor mange penge du har behov 

for at låne samt hvor stor en gæld, du har råd 

til at stifte.  

 

Du kan læse mere om hvordan 

du laver et buget her 

  

De 10 største faldgruber i 
forbindelse med bolighandel 

¢ 

https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/hvordan-laver-man-et-budget/?utm_source=pdf&utm_medium=bolig&utm_campaign=faldgruber_bolighandel
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Selvom du har lavet et gennemarbejdet bud-

get, der inkluderer alle de udgifter, du end 

måtte have til bolig og forbrug, så er det des-

værre ikke alt, man kan estimere i sit budget.  

Der kan ofte opstå uforudsete udgifter, når 

man ejer hus. Eksempelvis kan fjernvarmean-

lægget gå i stykker.  

Derfor er det vigtigt, at du i dit budget husker 

at lave et felt, der hører til disse uforudsete ud-

gifter. Dermed vil dit budget og din økonomi 

ikke vælte, i tilfælde af at fjernvarmeanlægget 

går i stykker.  

Har du lavet dette ekstra felt i dit budget, vil 

der nemlig være plads i budgettet til, at så-

danne ting kan ske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter du har købt en bolig, er det stadig en god 

idé at beholde dit ekstra felt til uforudsete ud-

gifter.  

For at gøre det nemt for dig selv, kan du med 

fordel lave en separat opsparingskonto til disse 

uforudsete udgifter og lægge penge til side 

hver måned. Du kan eventuelt lave en fast må-

nedlig overførsel til denne opsparingskonto. På 

den måde er du, i tilfælde af at uheldet er ude, 

sikker på, at der er penge nok til at betale ud-

giften.  

 

  

 

  

Sæt penge af i budgettet 

til uforudsete udgifter  
 



 

  

 

Inden du køber en bolig, er det vigtigt, at du 

tænker over din fremtid og de behov, du even-

tuelt får. Du bør derfor tænke langsigtet, når 

du er på udkig efter en bolig. Ofte er det en god 

idé minimum at tænke 5 år frem i tiden og 

overveje, hvilke behov du har på dette tids-

punkt. Mange laver den fejl, at de køber hus 

efter deres ”her-og-nu” behov. Dette kan re-

sultere i, at man efter et kort stykke tid er nød-

saget til at sælge sin bolig igen, da den ikke 

længere opfylder, de behov man har. Du bør 

derfor grundigt overveje, hvordan din fremtid 

kunne se ud, eller hvilke ønsker du har om 

nogle år. 

Skal der f.eks. være et bestemt antal værelser 

i boligen, i tilfælde af at du planlægger at få 

børn? Kan du se dig selv bo i et bestemt om-

råde i flere år? Planlægger du/I at få hund, så 

der f.eks. skal være grønne områder i nærhe-

den af boligen, eller skal boligen have en have? 

Dette er blot nogle af de spørgsmål, du bør 

stille dig selv. Det kan være en god idé at skrive 

spørgsmålene og dine svar til dem ned. På den 

måde kan du gennemgå spørgsmålene, mens 

du søger efter bolig, så du hurtigt kan udelukke 

boliger, der ikke kan opfylde dine behov og øn-

sker.  

 

 

Det er også vigtigt at huske, at det er dyrt både 

at sælge og købe en bolig, da der hver gang er 

omkostninger til banken, forsikringer og afgif-

ter til staten, når man optager lån og tinglyser 

nyt skøde. Derfor bør du, når du tænker over 

dine fremtidige behov, også tænke over, om 

det vil være muligt for dig rent økonomisk at 

købe bolig om f.eks. 5 år.  

 

 

  

Tænk over dine fremtidige behov  

 



 

 

 

Når du er på udkig efter en bolig, er det en god 

idé, at du undersøger de forskellige boligers 

energimærke. Der kan nemlig være penge at 

spare, hvis du sætter dig ind i boligens energi-

mærke. 

En boligs energimærke fortæller noget om bo-

ligens energimæssige stand. Det fortæller også 

noget om, hvor energiøkonomisk huset er. Når 

du undersøger en boligs energimærke, kan du 

altså få en fornemmelse af, hvor godt boligen 

er isoleret, hvordan du eventuelt kan løfte 

energimærket og dermed spare penge eller 

hvordan energiforbruget er i huset.  

Det er altså en rigtig god idé at sætte sig ind i 

en boligs energimærke. På den måde ender du 

ikke med at købe en bolig, som er i dårlig ener-

gimæssig stand.  

Energimærket måles og vurderes efter flere 

forskellige faktorer, herunder andre boligers 

størrelse, alder og en gennemsnitlig families 

forbrug. Derfor vil energimærket ofte afspejles 

i prisen på boligen. Ofte vil en bolig med et 

godt energimærke være dyrere, end en bolig 

med et dårligt energimærke. 

 

 

  

Såfremt du finder en bolig, du ønsker at købe, 

er det vigtigt, at du inden da har sat dig ind i 

boligens energimærke. Du bør eksempelvis un-

dersøge om der skal efterisoleres, skiftes fyr el-

ler lignende for at forbedre energimærket, og 

hvad det eventuelt vil koste. På den måde bli-

ver det lettere for dig at lægge et fremtidigt 

budget for boligen. 

Køber du en bolig, hvor energimærket kan for-

bedres, kan du få tilskud via Energitilskudsord-

ningen, der løber fra 2020-2026, når du gen-

nemfører et energiforbedringsprojekt på boli-

gen. Du kan f.eks. få tilskud til at forbedre boli-

gens isolering, vinduer, varmepumpen eller 

ventilationen.  

Her kan du læse, alt du skal 

vide om energimærket  

 

  

  

Tænk over energimærket 

 

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
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Tidligere havde ejendomsmægleren mulighed 

for at hjælpe både køber og sælger i en bolig-

handel. Samtidig havde ejendomsmægleren 

pligt til at informere køber om alt vedrørende 

boligen. Dette er nu lavet om, hvorfor ejen-

domsmægleren kun må hjælpe og repræsen-

tere sælger i bolighandlen. Ejendomsmægle-

ren må derfor ikke hjælpe dig som køber med 

at berigtige handlen ved f.eks. at håndtere skø-

det, hvis vedkommende har formidlet salget af 

den pågældende bolig.  

Som køber skal du derfor være opmærksom 

på, at ejendomsmægleren er sælgers mand, 

der kun har interesse i at sikre de bedste vilkår 

for sælger i handlen. Af den grund er det en 

fordel for dig, hvis du benytter en boligadvo-

kat, som dermed kun varetager dine interes-

ser.  

Boligadvokaten vil hjælpe dig som køber med 

at gennemgå købsaftalen og alle de dokumen-

ter, som bliver fremsendt fra sælgers repræ-

sentant samt efterspørge manglende bilag, der 

er nødvendige for boligkøbet.  

 

 

 

 

 

 

Typiske faldgruber er nedgravede olietanke og 

BBR-oplysninger, der ikke stemmer overens.  

Det kan være meget dyrt at få undersøgt en 

olietank og ofte, oplyser ejendomsmægleren 

ikke om dette, før man modtager købsaftalen.  

Det er desuden ofte servitutter, der er tinglyst 

på ejendommen. Sælger kan f.eks. have fået 

tinglyst en servitut omkring færdselsret eller 

lign. Overordnet set er det dog ikke sælger, der 

bestemmer dette.  

Derfor er det ofte en rigtig god idé at få hjælp 

af en boligadvokat til at gennemgå købsafta-

len, så du kan være sikker på, at du ikke skriver 

under på noget, der ikke gavner dig i bolig-

handlen. Boligadvokaten kan derudover også 

hjælpe dig med at tage de nødvendige forbe-

hold for at sikre dig bedst muligt.  

 

 

 

Ejendomsmægleren 
er sælgers mand 

Læs mere om, hvordan 

boligadvokaten eller rådgiveren 

kan hjælpe dig, her 

https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/hvad-hjaelper-en-boligraadgiver-med/?utm_source=pdf&utm_medium=bolig&utm_campaign=faldgruber_bolighandel
https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/hvad-hjaelper-en-boligraadgiver-med/?utm_source=pdf&utm_medium=bolig&utm_campaign=faldgruber_bolighandel
https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/hvad-hjaelper-en-boligraadgiver-med/?utm_source=pdf&utm_medium=bolig&utm_campaign=faldgruber_bolighandel


 

 

 

 

 

Nem, tryg og sikker 

bolighandel 

 

Hos NEMADVOKAT tildeles du din egen per-

sonlige boligrådgiver, der bistår dig igennem 

hele din handel. Din boligrådgiver klarer alt det 

praktiske, alle detaljer og al korrespondance, 

så du får den komplette sikring af dine interes-

ser. Vi er landsdækkende, så du kan benytte 

vores digitale rådgivning i hele landet til faste 

og overskuelige priser. 

 

Vi har mange års erfaring med ejendomshand-

ler. Derfor ved vi, hvad du skal være opmærk-

som på, og uanset om det er køb af privat bo-

lig, erhvervsejendom eller byggegrund, står vi 

klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen handel = ingen regning 

 

Det er samtidigt heller ikke nogen hemmelig-

hed, at det ikke er alle bolighandler, der bliver 

til noget. Her kan det være mange penge at 

bruge på en boligadvokat, hvis det endelige 

udkom er, at boligen ikke bliver købt eller solgt. 

Hos NEMADVOKAT får du naturligvis ingen 

regning, såfremt handlen af den ene eller an-

den grund ikke skulle blive til noget. Derfor til-

byder vi som altid vores kendte garanti ”ingen 

handel – ingen regning”, så du kan føle dig tryg 

under hele forløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fjerner dine bekymringer, så du trygt 
kan udleve dine boligdrømme 
 
Vores digitale platform giver dig overblik over processen fra start til slut 

 

 

Nem, tryg og sikker 

bolighandel 

 

Hos NEMADVOKAT tildeles du din egen per-

sonlige boligrådgiver, der bistår dig igen-

nem hele din handel. Din boligrådgiver kla-

rer alt det praktiske, alle detaljer og al kor-

respondance i forbindelse med dit boligkøb. 

Vi er landsdækkende, så du kan benytte vo-

res digitale rådgivning i hele landet til faste 

og overskuelige priser. 

 

Vi har mange års erfaring med ejendoms-

handler. Derfor ved vi, hvad du skal være 

opmærksom på. Uanset om det er køb af 

privat bolig, erhvervsejendom eller bygge-

grund, står vi klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen handel = ingen 

regning 

 

Det er samtidigt heller ikke nogen hemme-

lighed, at det ikke er alle bolighandler, der 

bliver til noget. Her kan det være mange 

penge at bruge på en boligadvokat, hvis det 

viser sig, at du ikke ønsker at købe boligen 

alligevel eller den sælges til anden side.  

 

Hos NEMADVOKAT får du naturligvis ingen 

regning, såfremt handlen af den ene eller 

anden grund ikke skulle blive til noget. Der-

for tilbyder vi som altid vores kendte garanti 

”ingen handel – ingen regning”, så du kan 

føle dig tryg under hele forløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undgå frustration og oplev hvor 

nemt vi kan gøre dit boligkøb! 

 

SE VORES PRISER HER 
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Inden du skriver under på en eventuel købsaf-

tale, kan det være en rigtig god idé at få en byg-

gesagkyndig til at gennemgå tilstandsrappor-

ten og boligen for dig.  

 

Dog skal du være opmærksom på, at hvis du 

benytter din egen byggesagkyndig til at gen-

nemgå boligen, inden der er tegnet en ejerskif-

teforsikring, vil forsikringen ikke gælde de fejl 

og mangler, som den byggesagkyndige eventu-

elt finder. Derfor bør du tegne en ejerskiftefor-

sikring, inden du lader din egen byggesagkyn-

dig gennemgå boligen, så forsikringen gælder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

En byggesagkyndig er mest kendt for at lave 

tilstandsrapporten på vegne af sælger. Dog 

kan du med fordel benytte din egen bygge-

sagkyndig til at få lavet din egen gennem-

gang af huset og få uddybet skaderne i til-

standsrapporten.  

 

Den byggesagkyndige kan dermed infor-

mere dig om eventuelle skader og guide dig 

til, hvad du eventuelt kan gøre i tilfælde af, 

at der er bemærkninger omkring skader ved 

ejendommen i tilstandsrapporten. Vedkom-

mende kan f.eks. informere dig om, hvad 

den estimerede levetid er for husets tag 

samt hvad det vil koste, hvis det skulle skif-

tes.  

 

Den byggesagkyndige kan altså give dig et 

overblik over husets stand, så der ikke op-

står ubehagelige overraskelser for dig.  

 

 

 

 Her kan du læse om, hvad en 

byggesagkyndig kan hjælpe dig med 

Få en byggesagkyndig 
til at gennemgå boligen 

https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/hvad-er-en-byggesagkyndig/?utm_source=pdf&utm_medium=bolig&utm_campaign=faldgruber_bolighandel
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Når du køber hus, er det vigtigt, at du har styr 

på, hvilke forsikringer du skal tegne i forbin-

delse med dit boligkøb. Der findes flere måder, 

hvorpå du kan forsikre dig. Derfor bør du un-

dersøge, hvilke muligheder du har, inden du 

beslutter dig for at købe en bolig.  

En måde af forsikre sig på er husforsikringen. 

Hvis du har optaget lån i huset, er det lovplig-

tigt, at du tegner denne forsikring. Husforsik-

ringen dækker blandt andet pludselige vand-

skader, brandskader og stormskader på huset. 

En anden måde at forsikre sig på er at tegne en 

indboforsikring. En indboforsikring dækker 

skader på dine ejendele – dvs. møbler, tøj, 

computere m.m. Den dækker i tilfælde af f.eks. 

tyveri, vandskade, skader ved brand eller 

storm. Ofte vil en indboforsikring også inde-

holde en ansvarsforsikring, der dækker, hvis du 

kommer til at laver skader på andres ejendele.  

En tredje mulighed for at forsikre sig er at 

tegne en ejerskifteforsikring. Det er vigtigt, at 

denne forsikring tegnes inden, du overtager 

boligen. Derudover kan du kun tegne denne 

forsikring, hvis der er udarbejdet en tilstands-

rapport og en elinstallationsrapport.  

 

 

 

Ejerskifteforsikringen dækker over skjulte fejl 

og mangler i boligen, som ikke er beskrevet i 

tilstandsrapporten eller elinstallationsrappor-

ten. Den dækker derfor ikke de skader, som al-

lerede er omtalt i tilstands- eller elinstallati-

onsrapporten.  

Det er en god idé, at du undersøger hvilke for-

sikringer du eventuelt har pligt til at tegne 

samt hvilke, du måske har behov for. På den 

måde sikrer du dig, at du er forsikret i alle situ-

ationer.  

Dertil er det vigtigt, at de forsikringer, du teg-

ner, tegnes allerede den dag, du får nøglerne 

til boligen, da du allerede her har det fulde an-

svar for boligen. 

 

Læs alt du skal vide om 

ejerskifteforsikring her 

 

 

 

Få styr på forsikringerne 

 

Når du køber hus, er det vigtigt, at du har styr 

på, hvilke forsikringer du skal tegne i forbin-

delse med dit boligkøb. Der findes flere måder, 

hvorpå du kan forsikre dig. Derfor bør du un-

dersøge, hvilke muligheder du har, inden du 

beslutter dig for at købe en bolig.  

En måde at forsikre sig på er husforsikringen. 

Hvis du har optaget lån i huset, er det lovplig-

tigt, at du tegner denne forsikring. Husforsikrin-

gen dækker blandt andet pludselige vandska-

der, brandskader og stormskader på huset. 

En anden måde at forsikre sig på er at tegne en 

indboforsikring. En indboforsikring dækker ska-

der på dine ejendele – dvs. møbler, tøj, compu-

tere m.m. Den dækker i tilfælde af f.eks. tyveri, 

vandskade, skader ved brand eller storm. Ofte 

vil en indboforsikring også indeholde en an-

svarsforsikring, der dækker, hvis du kommer til 

at laver skader på andres ejendele.  

En tredje mulighed for at forsikre sig er at tegne 

en ejerskifteforsikring. Det er vigtigt, at denne 

forsikring tegnes inden, du overtager boligen. 

Derudover kan du kun tegne denne forsikring, 

hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og 

en elinstallationsrapport for boligen.  

https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/hvad-er-en-ejerskifteforsikring/?utm_source=pdf&utm_medium=bolig&utm_campaign=faldgruber_bolighandel
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Købsaftalen er nok det vigtigste dokument i en 

bolighandel. Det er her, aftalen mellem dig og 

sælger skrives ned, og det er altså bolighand-

lens endelige kontrakt. I købsaftalen vil du 

finde punkter som f.eks. pris, overtagelsesdato 

m.m. Det er vigtigt, at oplysningerne i købsaf-

talen er korrekte.  

Derfor kan det være en rigtig fornuftig idé at få 

hjælp af en boligadvokat, som kan gennemgå 

købsaftalen sammen med dig. Boligadvokaten 

kan dermed hjælpe dig med at forstå det ofte 

kringlede, juridiske sprog i købsaftalen.  

Derudover kan boligadvokaten hjælpe dig med 

at spotte eventuelle faldgruber i købsaftalen. 

Vedkommende kan samtidig forhandle på dine 

vegne, så der kan justeres i købsaftalen, så den 

også er attraktiv for dig som køber.  

Selvom du ikke skal vælge en boligadvokat til 

at hjælpe dig, er det oftest en fornuftig idé. 

Dette gælder især i forbindelse med købsafta-

len, som ofte kan være svære at forstå for 

dem, der ikke har en juridisk baggrund. 

 

Læs alt du skal vide om 

købsaftalen her 

 

 

  

Forstå købsaftalen 

 

https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/hvad-er-en-koebsaftale/?utm_source=pdf&utm_medium=bolig&utm_campaign=faldgruber_bolighandel
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Når der skal udarbejdes en købsaftale, er det 

altid en rigtig god idé for dig som køber at få 

indskrevet et advokatforbehold.  

Advokatforbeholdet betyder, at du ikke skal 

betale sælger en godtgørelse på 1% af købe-

summen, som vedkommende ellers har krav 

på, hvis du vælger at anvende din almindelige 

fortrydelsesret ved boligkøb, efter du har un-

derskrevet købsaftalen.  

Når du indskriver et advokatforbehold i købs-

aftalen, har du og din boligadvokat mulighed 

for sammen at gennemgå købsaftalen endnu 

en gang, efter du har skrevet under. Finder din 

advokat forhold i købsaftalen, som du ikke bør 

acceptere, kan du altså helt gratis udtræde af 

handlen. Dog skal du muligvis betale et salær 

til din advokat, afhængig af hvilken advokat du 

vælger.  

Advokatforbeholdet er samtidig din sikkerhed 

for, at købsaftalen ikke træder i kraft, før din 

boligadvokat har godkendt den.  

Du kan derfor spare mange penge, når du ind-

skriver et advokatforbehold i købsaftalen.  

 

 

 

Eventuelt salær til en boligadvokat er, sam-

menlignet med den godtgørelse du evt. skal 

betale sælger, hvis du udtræder af handlen, 

altså godt givet ud.  

Når du lader en boligadvokat gennemgå købs-

aftalen for dig, og du samtidig får indskrevet et 

advokatforbehold, kan du være sikker på, at du 

ikke køber en bolig, som ikke er til gavn for dig. 

Få styr på alt du skal vide 

om advokatforbehold her  

  

Husk advokatforbeholdet 

 

https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/advokatforbehold/?utm_source=pdf&utm_medium=bolig&utm_campaign=faldgruber_bolighandel
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Når du ejer en bolig, skal du betale ejendoms-

skat (grundskyld) til kommunen og ejendoms-

værdiskat til staten. Det afhænger af din boligs 

værdi, hvor meget du skal betale i boligskat, 

som er de to skatter tilsammen.  

Boligskattereformen er den måde, hvorpå man 

opgør beskatningsgrundlaget i dag – dvs. hvor 

meget din bolig er værd. 

Den nye boligskattereform træder i kraft 1. ja-

nuar 2024, og det kan påvirke din skattebeta-

ling. Det skyldes, at den nye reform inkluderer 

et punkt om, at alle danske boligejere får nye 

ejendomsvurderinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse nye vurderinger er altså grundlaget for 

beregningen af de nye skattesatser. Derfor bør 

du være opmærksom på disse nye vurderin-

ger.  

Er du boligejer i dag, eller køber du ejerbolig 

inden 2024, betyder det, at du vil opnå en per-

sonlig skatterabat, som du beholder indtil boli-

gen skal sælges igen.  

Derfor bør du som kommende køber være op-

mærksom på, at køber du en ejerbolig efter 

2024, vil du ikke opnå denne personlige skat-

terabat, og du skal derfor betale mere i skat.  

Klik her, hvis du vil læse mere 

om ejendomsskat (grundskyld) 

Læs mere om 

ejendomsværdiskat her 

 

 

 

 

 

Nye ejendomsvurderinger 

kan øge din skattebetaling 
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Tillykke! Du har nu helt styr på de 10 største faldgruber i forbindelse med en bolighandel! Nu er du 

næsten klædt helt på til at blive sendt ud i den store boligverden, hvor du forhåbentlig finder den 

helt perfekte ejendom, så din boligdrøm kan gå i opfyldelse! Har du endnu ikke fået stillet sulten i 

forhold til at lære mere omkring bolighandel? Bare rolig. Herunder giver vi dig flere artikler omkring 

bolighandel. Her vil du blive præsenteret for begreber, som er yderst vigtige, når du står og skal købe 

bolig. Vi har også sammensat en huskeliste for den, der elsker at være organiseret og følge en plan 

til punkt til prikke. Linkene er interaktive - dvs. at du blot skal trykke på dem, og så bliver du sendt 

fluks videre til artiklen. God fornøjelse! 

• Læs vores guide til boligsøgning 

 

• Læs vores guide til boligkøb 

 
• Hvad er en salgsopstilling og hvad skal du være opmærksom på?  

 
• Hvad er en tilstandsrapport og hvad indeholder den? 

 

• Hvad er en elinstallationsrapport?  
 

• Hvad er et energimærke og hvilken betydning har det? 

 

• Hvad er en ejerskifteforsikring?  
 

• Hvad er servitutter? 

 
• Hvordan foregår en budrunde og hvilke regler gælder? 

 
• Hvad er en købsaftale og hvad indeholder den?  

 
• Hvad er et advokatforbehold og hvorfor er det vigtigt at huske? 

 
• Hvilke udgifter er der når man køber bolig? 

 
• Hvad er et skøde? 

 
• Hvad er tinglysningsafgift?  

 
• Kan man fortryde sit boligkøb?  

 
• Huskeliste: Hvad skal du huske når du flytter? 

 

Få styr på hele bolighandlen 
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