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Hvorfor boligkjøpsrådgivning?

 I 2015 bestemte jeg meg for å starte opp som boligkjøpsrådgiver og kjøpers

talerør gjennom bloggen boligdama.no.  Utviklingen i

eiendomsmeglerbransjen med fokus på høyest mulig pris for selger og

mest mulig pro�tt for meglerselskapene, har gjort at megler først og fremst

oppfattes som selgers representant. Ikke så rart egentlig når vi vet at han

eller hun blir betalt av selger for å få høyest mulig pris!

Jeg er også utdannet eiendomsmegler men selger ikke en eneste bolig. 

Jeg brenner for å hjelpe deg når du skal kjøpe slik at du får den kunnskapen

og bistanden du fortjener når du gjør en av livets største investeringer.  350

familier har fått hjelp av meg til boligkjøpet. Og ikke en eneste av dem

angrer på kjøpet!

Hvorfor vil jeg gi deg mest mulig kunnskap om boligkjøp?

Se gjennom denne presentasjonen og tenk etter om ikke det vil være

lønnsomt for deg å ha meg med på laget når du skal kjøpe bolig.



Hva slags hjelp kan du få av meg?

Det tror jeg at jeg kan stå inne for, men vi vet jo at det er en del steg du må

igjennom i en boligkjøpsprosess.  Derfor har jeg satt sammen en pakke for

personlig rådgivning som de �este av mine kunder kjøper.  

Da har du meg tilgjengelig for råd, trøst og oppmuntring gjennom hele

boligkjøpet.  Uansett hvor lang tid det tar og hvor mange boliger vi må

undersøke før du kommer i mål.

 Men for å kunne stå inne for rådene jeg gir og hjelpe deg med å avdekke

det som er viktige risikomomenter har jeg laget noen rapporter og

dokumentasjon som du får med deg på veien.  Som kan underbygge

samtalene vi har og valgene du må ta underveis.

Det skal være enkelt for deg å ta beslutninger og vite hva du kjøper.  Og ikke

minst hvor høyt du kan gå i budrunden uten å risikere å tape senere.   Sist

men ikke minst vil du kunne etterprøve mine råd dersom det er noe du

stusser på i ettertid.  Jeg legger altså hodet på blokka.  Men jeg vet at jeg

jobber nøye med hver sak, slik at det ikke skal oppstå feil eller

misforståelser.  Etter 6 år er jeg stolt over at ingen har klaget på

rådgivningen.

Her har jeg lyst til å svare ALL SLAGS HJELP

 Da hopper vi inn i boligkjøpsprosessen:



1. Kartlegging og planlegging

Det første vi gjør er å kartlegge dine ønsker og behov.  Det kan gjøres gjennom å

fylle ut ønskelisten på 

Eller ved et digitalt møte.  Og enda bedre, kanskje begge deler!

1. Hva er det du MÅ ha i din nye bolig og hva er det som er KJEKT Å HA

2. Hvilke muligheter har du til å kjøpe det du vil ha innenfor ditt budsjett.

hjemmesiden

Det er to ting det er viktig å få oversikt over:

Derfor lager jeg et dokument til deg hvor det fremkommer hva du har prioritert

høyest og hva som er mulig å kjøpe i områdene du ønsker å �ytte til.  Sjekker om

kartet stemmer med terrenget rett og slett.

https://boligdama.no/kjopsradgivning/


1. Kartlegging og planlegging



1. Kartlegging og planlegging

Du får svar på om du har råd til å kjøpe boligen du ønsker deg i områder du ønsker

deg.  Eller jeg kan komme med forslag til områder som passer dine preferanser og

budsjett.

Da får vi en god start,  selv om vi sikkert må prioritere og justere underveis.

Er det ikke godt å tenke på at du kommer riktig ut fra hoppet med en gang og

slipper å bruke unødig tid på luftslott eller boligområder som ikke passer til dine

ønsker.  ?



2. Søk og forberedelse til visning



2. Søk og forberedelse til visning

"Oversettelse" av tilstandsrapport og beskrivelse av generell tilstand.  Jeg

informerer om risikofaktorer og hva som bør undersøkes nærmere på visning.

Forslag til spørsmål til megler om ting som er uklart formulert i salgsoppgave

Svar på om prisantydningen riktig - sjekk av markedspris via Eiendomsverdi.

Norges største boligdatabase.  Er sannsynlig kjøpspris langt over ditt budsjett

bruker vi ikke tid på den visningen.

Foreløpig anbefaling fra meg.  Er boligen verdt å se videre på ?

Dette får du med deg til hjelp på visningen



3. Forberedelse og gjennomføring av budrunde

Tenk på hvilken fordel du vil ha når du får hjelp av en som står på din side i

budrunden.  Og som har tilgang til denne profesjonelle databasen.  

Ved hjelp av boligdatabasen Eiendomsverdi som registrerer alle salg gjennom

�nn.no, analyserer jeg tidligere salg på sammenlignbare boliger: Type bolig,

lokalområde, størrelse, alder osv.

Deretter setter opp en for å illustrere hvor høyt det er forsvarlig å gå

innenfor de gjeldende markedspriser.

budtabell 

Denne er gull  å ha når jeg skal hjelpe deg i budrunden, enten som bakvakt

eller når  jeg gjennomfører budrunde for deg.

Budabellen brukes for å legge opp strategien i forkant og under hele

budrunden.

Det har ikke de andre kjøperne som du konkurrerer med.  Salgsmeglerne har det,

selv om  du av og til lurer på om de bruker det.  For eksempel hvis boligen er priset

latterlig lavt....  Det er nok av taktiske grunner for å få mange på visning.  Med

budtabellen kan vi våge å gå langt over prisantydning, så lenge analysen viser at

det er innenfor gjeldende markedspris. 

Budtabell - et smart verktøy i budrunden



3. Forberedelse og gjennomføring av budrunde

Eksempel budtabell



Hjelpe deg litt på vei eller hele veien. 

Valget er ditt!

Denne presentasjonen viser kun noen av stegene og rådene du får gjennom mitt

konsept.

Fullstendig oversikt over produkter og priser får her.

Når budrunden er ferdig og du forhåpentligvis har fått tilslaget, hjelper jeg deg med

alle dokumenter i ettertid og kontroll av kjøpekontrakten.  Og selvfølgelig også

spørsmål helt frem til overtakelsen.

Får du ikke tilslaget på boligen søker vi videre og gjør samme øvelsen en gang til,

eller to eller tre.  De �este kommer i mål etter tre forsøk.  Fordi vi forbereder oss

godt og ikke bruker tid på boliger som ikke passer dine ønsker og din lommebok. 

Og husk at du kan få gjennomgang av en enkelt bolig du har funnet selv, du

behøver ikke kjøpe hele rådgivningspakken.  En meget rimelig forsikring for å

unngå å kjøpe "katta i sekken" eller betale feil pris.

https://boligdama.mykajabi.com/Produkter_priser


Boligdama er alltid tilgjengelig

Trygg og enkel kommunikasjon

Dersom du vil ha hjelp av meg skal du slippe å holde orden

på diverse mailer, sms, dokumenter og lenker og annen

informasjonsutveksling. Jeg har et system og en app, hvor

jeg kan opprette et eget digitalt “rom” for deg og ditt

boligkjøp. Her legger vi inn alt og chatter med hverandre.

Du får melding straks jeg har har lagt inn noe. Boligkjøp er

jo en personlig greie, derfor legger jeg vekt på at vi kan

dele informasjon på en trygg og kryptert måte. 

Sist men ikke minst – systemet er veldig enkelt og

tilgjengelig, også på mobilen når du er på farten. Som du

vet kan det gå fort i svingene ved boligkjøp!


