
Opskriften 
på et godt boligsalg

6 gode råd, når du skal sælge dit hjem:

Vi kender værdien af hjem.

Et boligsalg er ikke kun en pris, en underskrift og 50 flyttekasser.  
Et boligsalg vender op og ned på alt det, du kender. Når du har læst 
denne folder, er du forhåbentlig blevet klogere på, hvordan du kommer 
godt i gang med dit boligsalg og trygt i hus med din handel.

Hos home er vi, ja, mæglere. Vi vurderer, fremviser, finder din køber og 
ordner papirarbejdet. Vi er rigtig gode til det. Men vi er også mennesker, 
der træder ind i det store skifte, som et boligsalg ofte er.

Derfor er vores vigtigste opgave at hjælpe dig godt på plads i dit boligliv; 
fra stort til større, fra to til én, fra småt til godt. 

Fordi vi kender værdien af hjem.



Hvad er en god salgspris? 
Alle vil helst have den højeste 
pris. Men en for høj pris kan med-
føre længere salgstid eller måske 
endda et prisnedslag. Husk at 
prisen skal passe til markedet.

Har du tillid til mægleren?
Din ejendomsmægler står for en 
af de måske vigtigste handler, du 
gør i dit liv. Så sørg for at det er 
en, du kan lide og er helt tryg ved. 
Det gør din salgsproces bedre.

Få anbefalet en mægler
Alle vil gerne dele erfaringer ud, 
gode som mindre gode. Tal med 
dine venner og naboer om hvem 
de kan anbefale. Det kan altid betale 
sig at finde den bedste mægler.

Har mægleren allerede en køber? 
Mange mæglere har et køberkar totek 
over interesserede købere. Hvis den 
rette køber allerede er i kartoteket, 
kan du spare både tid, penge og 
markeds føring. 

Tjek din mæglers omdømme 
Der er mange muligheder for at kigge 
din mægler efter i sømmene. Hvad 
siger andre? Kig efter anmeldelser på 
Boligsiden, Google eller facebook.

Hvad er et godt salg værd?
Den pris, du betaler din mægler for 
at sikre dit salg, består ofte af flere 
poster, for eksempel salær, doku-
mentation og  markedsføring. Husk 
det når du sammenligner.

Opskriften på et godt boligsalg
6 gode råd, når du skal sælge dit hjem:



Indhent anbefalinger.
Vi sælger 
din bolig. 
Men du skal 
ikke tage vores 
ord for det.

Tal med nogle andre i stedet. 

Der er sikkert nogle venner eller naboer, der har erfaringer med den lokale
mægler, som de gerne vil dele. Og du kan selvfølgelig altid tage internettet 
til hjælp - det betaler sig.

De mest oplagte steder at fi nde lokale ratings er på Boligsiden, Google eller 
facebook - og selvfølgelig på din kommende mæglers hjemmeside. Og når 
det er sagt, er det først, når du møder din mægler ved vurderingen, at du skal 
tage stilling til, om du er tryg.



Du skal ikke 
kun tage os 
for pengenes 
skyld.

Vælg din mægler med omhu.

Det er vigtigt, at man kan regne med sin 
mægler. Og det er lidt ligesom med kærlig-
hed: Man skal ikke altid tage den første, den 
bedste. Men når sol, måne og salgsplan 
står rigtigt, ved du lige præcis, hvem du er 
mest tryg ved. 

Et boligsalg er en tillidssag - og et sam-
arbejde mellem dig og mægler. Derfor 
er det er en fordel, at I har god kemi, 
og du kan lide den ejendomsmæg-
ler, du vælger. 

Du står overfor en af de måske vigtigste 
handler i dit liv, og godt begyndt er som 

bekendt halvt fuldendt.



Alle salgs-
vurderinger 
er gratis.
Men succes 
har en pris.

Ejendomsmæglere lever af at sælge boliger ikke af 
at vurdere dem. Og det har en værdi, at en handel 
går hjem til tiden og til prisen. Spørgsmålet er, 
hvad prisen er for ejendomsmægleren - og i sidste 
ende for, at handelen forløber, som du ønsker.

Det kan der være fl ere svar på, afh ængig af hvem 
og hvor mange du spørger. 

Du betaler som regel for en blanding af mæglerens 
honorar, markedsføringsudgifter, dokumentation 
og rapporter. Spørg ind til de enkelte poster, så du 
kan sammenligne de rigtige ting, før du vælger din 
mægler. 

Og husk at en god handel har en pris - både for din 
køber - og for dig.

Hvad er et solgt hjem værd?



Tag 3 
ejendoms-
mæglere.
Betal for 0.

Alle mæglere annoncerer med gratis salgsvurderinger. Derfor koster 
det ikke noget at tale med mere end en mægler. Det giver dig fl ere ting: 
En fornemmelse af mæglerne, deres salær og din boligs markedspris. 
Alle tre ting er gode at have styr på.
Det er fristende at vælge den mægler, der har det højeste bud på din 
boligs værdi. Eller det billigste salær. 

Ved at tale med fl ere mæglere i dit lokalområde, giver det tit sig selv, hvem 
der har lige netop den kombination af tryghed, markedskendskab og pris, 
som både passer til dine behov, og som du føler dig bedst tilpas ved.

Hvad skal din bolig koste?



Skal du sælge 
dit hjem?
Så gå i skuff en.

Skal du sælge 

Så gå i skuff en. En del købere opretter sig i køberkartoteker, fordi de 
gerne vil have besked om nye boliger, der kommer til 
salg. Derfor tilbyder mange mæglere at have dit hjem 
”i skuff en”, når en proaktiv køber melder sig. 

Det betyder, at du kan teste markedet af og se, om 
den rigtige køber allerede fi ndes til din bolig. Hvis det 
er tilfældet, kan det ende med et hurtigt og diskret salg, 
da købere i kartoteket allerede ved, hvad de ønsker.

Sæt til salg - helt diskret.



Alle vil have 
den bedste 
pris. Øvelsen 
er at ramme 
den.

Der fi ndes først en ’rigtig’ pris, når dit hjem er solgt.  
Nogle gange skal det gå stærkt, andre gange kan man 
vente. Og når der skal sælges til tiden og til prisen, skal 
prisen passe. Både til køberens og dine behov. ’

Det er ikke altid den højeste pris, der er den rigtige pris. 
De fl este købere ser på fl ere boliger og kigger på, hvor 
de får mest for pengene. 

Så det er en god ide på forhånd at tage stilling til, om 
du ønsker et hurtigt salg til prisen, eller om du vil vente 
på den ene køber, der vil betale lidt mere. Og når du ved 
det, er det nemmere at sætte den rigtige pris sammen 
med din mægler.

Hvad skal din bolig koste?


