Ny andelspakke – gør salget nemt
Hurtigt, nemt og billigt!
Langt de fleste af de andelsboligforeninger som Real Administration er administrator for bruger i
dag en vurderingsmand til at lave en vurderingsrapport når en andelsbolig skal sælges. Og i rigtig
mange af andelsboligforeningerne skal der endvidere laves el og/eller VVS tjek
Der skal indhentes tilbud fra lokale håndværkere til el- og VVS rapporten, og der skal bookes tid til
en vurderingskonsulent. Er der tale om et andelsrækkehus så skal der endvidere ofte udarbejdes
et energimærke på boligen. Det bliver op til 4 individuelle besøg, 4 regninger og ingen mulighed for
at slå nogen af tingene sammen og derved spare andelshavere for både tid og penge.
Real Administration har derfor i samarbejde med Energihuset Danmark udviklet 4 ”andelspakker”,
som kan dække de forskellige behov der er fra forening til forening.
Uanset om der kun skal laves vurdering eller om der skal laves både vurdering, energimærke og
el- og VVS tjek så udføres det hele på en gang af den samme konsulent fra Energihuset Danmark.
På denne måde generes andelshaveren mindst muligt og får rapporter osv. til konkurrencedygtige
priser.
Vurderingsrapporten udarbejdes efter ABF´s regler og der bliver lavet tjek alt afhængigt af hvad
der er behov for. Rapporterne leveres til administrator inden for 48 timer og til en fast samlet pris:
Vurderingsrapport
Vurderingsrapport inkl. el- og VVS tjek
El- og VVS tjek uden vurderingsrapport
Vurderingsrapport inkl. el-tjek
Vurderingsrapport inkl. VVS-tjek
Energimærke – rækkehus større end 59 m2

kr. 2.995,00 *
kr. 4.995,00 *
kr. 2.995,00 *
kr. 3.995,00 *
kr. 3.995,00 *
kr. 4.495,00 *

* Alle priser er inkl. administrationsgebyr og moms

Tag fat i din kontaktperson hos Real Administration hvis du vil vide mere eller bestille rapport med
eller uden tjek på telefon 4635 1843 eller info@realadmin.dk

I samarbejde med

