Trygga säljare och köpare ger lönsamma affärer

Den största affären i livet!

#bostadco

Vi finns lite överallt där det passar
att inspirera till att hitta hem. Oavsett om man ska flytta eller inte. I
vår blogg skriver vi om hemlängtan,
inredning och bostäder.
www.bostadco.com

blogg

Vi på Bostad&Co tar oss tid för dina frågor,
vi hjälper dig genom besiktningar, lånelöften,
pantbrev och bostadsdrömmar. Vår ambition
är att hjälpa dig att hitta hem! Och vårt
engagemang slutar inte i att du flyttat in i din
nya bostad, utan fortsätter genom livet när du
behöver råd i bostadsfrågor, en värdering till
renoveringen, eller när du en dag i framtiden
blir säljare till ditt hem och köpare till ett
annat.
Att sälja sitt hem för att man hittat ett nytt
kan upplevas roligt och spännande. Att sälja
för att man måste kan kännas uppgivet och
jobbigt. Som mäklare är det viktigt att kunna
anpassa sig till den situation som säljaren och
köparen befinner sig i. Man får vara lyhörd
och agera utefter situation, något man lär sig

med tiden och med erfarenheten av fler och
fler affärer i ryggen. Viktigt att förstå är att
man som mäklare är en mellanhand mellan
två förhandlande parter som båda förtjänar
att göra sin livs bästa affär! Det här är vi på
Bostad&Co proffs på.
Det är inte alltid lätt att veta i vilken ordning
man ska ta allting. Ska man sälja först eller
köpa först? Ska man renovera före försäljning?
Ska man vänta med att sälja till hösten eller
våren? Det finns lika många svar som det
finns situationer. Vi på Bostad&Co tar oss
tid att prata igenom alla om, men och hur så
att du kan känna dig trygg i att de val du gör
passar för den situation som råder just nu.
Välkommen att göra ditt livs bästa affärer med
oss!

Du hittar oss i bl a i HBKs nätverk eller på Storgatan 25 - bostadco.se - 035 710 95 00

