
Forum Advokater 
– Bolig og Fast Ejendom
Går du i købs– eller salgstanker, vil du med fordel kunne gøre 
brug af specialisterne hos Forum Advokater.
 
Vi kan tilbyde såvel rådgivning som dokumentekspedition inden 
for følgende områder ved dit køb eller salg af fast ejendom:

•  1-fam. villaer
•  2-fam. villaer
•  Ejerlejligheder
•  Ideelle anparter
•  Andelsboliger
•  Fritidshuse
•  Byggegrunde
•  Blandede bolig- og erhvervsejendomme
•  Prisfastsætning og prisforhandling
•  Rådgivning om køb og salg
•  Rådgivning om indgåelse af entreprisekontrakter
•  Rådgivning om køb og salg af landejendomme
•  Rådgivning om køb og salg af hobbylandbrug
•  Rådgivning om udlejning / skat

Desuden tilbyder vi også kompetent rådgivning, såfremt du inve-
sterer i fast ejendom, herunder hvis du selv eller et selskab køber 
eller sælger:

• Udlejningsejendomme
• Forretningsejendomme
• Investeringsejendomme 
• Erhvervsejendomme

Ring eller send os en mail, og aftal evt. tid for et møde, hvor 
vi i fællesskab drøfter de mulige rådgivnings– og papirmæssige 
produkter, som du har brug for.

På www.forumadvokater.dk kan du desuden læse meget mere om, 
hvad rådgivningen inden for de enkelte elementer kan indeholde.

Valg af Boligrådgivning hos Forum Advokater fordi:
•  Vi kender købsaftalens ”juridiske fælder”.
•  Vi ved, hvad der ikke skal stå i købsaftalen.
•  Vi ser, hvad der mangler at stå i købsaftalen (og det er lidt 

sværere at vurdere det, der ikke står skrevet på forhånd).
•  Vi er kendt for kvalitet – det gavner dig, når du benytter Forum 

Advokater – Bolig.
•  På alle boligsager er tilknyttet både en advokat, en medarbej-

der der tidligere har arbejdet som ejendomsmægler og en ad-
vokatsekretær – dvs. du får højt specialiserede medarbejdere 
på sagen hver gang.

•  Forum Advokater er uafhængige. Vi skal ikke tjene penge på 
skjulte salærer / gebyrer, og vi har ikke indtægter ved at sam-
arbejde med andre.

•  Forum Advokater benytter sig af moderne teknologi – det giver 
effektivitet og dermed hurtigst mulig ekspedition med overhol-
delse af alle de vigtige frister.

•  Vi er gode til Jura + Finansiering + Forsikring + Følgerådgivning 
i forbindelse med køb og ejerskab (herunder testamente + af-
taler mellem papirløse + aftaler om fælles ejerskab af boliger).

•  Forum Advokater har en holdning til det at rådgive dig. Vi siger 
tingene uden omsvøb, og vi har kun én interesse, nemlig at 
sikre dig en god og tryg bolighandel uden bøvl.

Boligspecialisterne hos Forum Advokater kan de grundlæggende 
ting om:

• Aftaleret
• Prisfastsætning
• Finansieringsmuligheder og risici
• Tilstandsrapporter og bygningsteknologi
• Hus– og Ejerskifteforsikringer
• Forhandling om pris og vilkår
 
Vil du vide mere?
Læs mere på vores hjemmeside 
www.forumadvokater.dk

Køb og Salg af Bolig
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