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Boligen
Opført: 2010

Rum/Værelser: 2/1

Bolig: 87 m²

Etage ST, B

Energimærke: B



Indsæt tekst









Opnå den bedste handel med hjælp
fra en køberrådgiver
Uanset om du er i gang med at søge eller allerede har fundet den næste
bolig, så kan EDC hjælpe dig i mål. Også selvom du finder boligen hos en
anden mægler. Vores professionelle køberrådgivere har kompetencer in-
den for ejendomsjura, finansiering og bolighandel. Du sparer tid og udgif-
ter ved kun at have en kontaktperson til at holde styr på din situation og
dine interesser, og det minimerer risikoen for misforståelser undervejs. Vi
er kort sagt din rådgiver fra boligen er valgt - til du er flyttet ind.

Skal du også sælge? Lad os vurdere
din bolig helt gratis
Hver dag foretager vi mange Salgstjek og giver dermed boligejere en
realistisk vurdering af deres boligs værdi, ligesom vi orienterer om den
lokale markedssituation. Skal din bolig sælges, eller har du brug for at vide
hvor meget den aktuelt er værd, er du meget velkommen til at kontakte
din lokale EDC-butik for et uforpligtende møde. Du kan også hele døgnet
bestille et Salgstjek på edc.dk/salg

Skal vi hjælpe med finansieringen?
Med til køb af ny bolig, hører også valg af finansiering. EDC har stærke og
kompetente finansielle samarbejdspartnere, som gerne hjælper med et lå-
nebevis til køb af bolig samt rådgivning om de forskellige lånetyper. Du
skal bare henvende dig til din lokale EDC-butik, så formidler vi kontakt. Du
kan få rådgivning om nyt lån, låneomlægning eller finansiering af boligfor-
bedringer. Og naturligvis et attraktivt lånetilbud eller lånebevis.

Vil du vide mere? Få bolignyhederne direkte i din indbakke.
Tilmeld dig EDCs nyhedsbrev på edc.dk/nyhedsbrev
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