
 Nemt tilgængeligt IT-system

 Alle data tilhører ejeren af ejendommen

 Alle dokumenter, aftaler m.m. er tilgængeligt i skyen 24/7

 Stor etableret lejerbase med ventelister

 Stort netværk med gode aftaler og fordele

 Stor ekspertise og know-how inden for administration

 Uddannede ejendomsadministratorer

Fordele ved at vælge os til din ejendomsadministration

Stabil og
effektiv
administration
Af dine ejendomme - bolig & erhverv.

Hvem er vi?
Vi arbejder lokalt og fokuseret med
det for øje at opnå det bedste og
mest uproblematiske flow for både
ejer og lejer. Nøgleord er sam-
arbejde og fleksibilitet - resultatet
er tilfredse lejere og ejere.
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Åbenlyse fordele ved at være lille og lokal
Vi gør Ejendomsadministration lidt anderledes. Nemt tilgængelig IT, alle data 
tilhører ejeren af ejendommen og alle dokumenter, aftaler m.m. er tilgængeligt 
i skyen 24/7.  Nøgleord er samarbejde og fleksibilitet  - resultatet er tilfredse 
lejere og ejere.

Vi er selv udlejere
Vi driver og ejer selv et antal ejendomme - erhverv  og bolig. Vi har enkeltvillaer, 
rækkehuse samt etage- og storejendomme. Vi har selv ejendomme i flere typer 
af foreninger og flere i samejerskab med investorer og andre udlejere.

Netværk og aftaler med fordele
Vi har et godt netværk - både til håndværkere, servicefolk, materialer, abon-
nementer og meget andet. Valg og besparelsen er selvfølgelig din.

Køb & salg - udvide og tilpasse
Vi har opbygget et stærkt netværk blandt andre udlejere og mæglere - så vil du 
købe eller sælge har vi måske også den rette vinkel! Måske endda kontakt til 
køber eller sælger.

Lejerbasen
Vi har gennem årene opnået et godt ry  der gør at lejerne søger os. Vi driver 
lejerbasen som interesse og venteliste og har derfor måske allerede kontakt til 
din nye lejer.

Hør meget mere ved et uforpligtende møde - muligheder og fordele er 
mange.
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Velkommen til en lokal og anderledes
Ejendomsadministration
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Vi tilbyder bl.a. følgende ydelser indenfor
ejendomsadministration

En god og løbende kommunikation med ejer, lejer, vicevært og 
andre interessenter er det vigtigste. Når vi varetager administra-
tionen er det for at bidrage! Både til optimering af driften og øko-
nomien og ikke mindst opnå blivende relationer med alle parter.  

 Opkrævning af leje, deposita, varme, aconto, fællesomkostninger m.m.
 Udarbejdelse af regnskaber
 Lejekontrakter - bolig og erhverv
 Varslinger, lejereguleringer m.m.
 Rekvirering af håndværkere
 Kontrol og betaling af drift / omkostninger
 Løbende kontakt med lejere
 Annoncering / udlejning
 Viceværtkontakt
 Flyttesyn / afregninger
 Varme- og forbrugsregnskaber
 Reguleringer af aconto
 Reguleringer af skatter / afgifter
 Påkrav, varslinger m.m.
 Husorden og opfølgning
 Indflytningssyn / afleveringer
 Ejendomsdrift / optimering
 Viceværts- og håndværkerservice



Priseksempler på administration
Fly�esyn - kr. 795,-
Varsling / indkaldelse, fysisk syn med elektronisk flytterapport
og billeddokumentation.

Boliglejekontrakt - kr. 495,-
Udarbejdelse af individuel lejekontrakt inkl. tilpasset §10 og §11.

Total ejendoms-
administration

Her varetager vi alle opgaver efter
aftale og til en fast årlig aftalt pris.

Ex. ind- og fraflytninger, udlejninger,
forbrugsregnskaber, alt lejer

kontakt og meget mere.
 

Fra kr. 1.875,-
inkl. moms

Varsling af lejeregulering - fra kr. 495,-
Varsling af regulering af  lejen via mail direkte til lejeren.

Ny lejer pakke - vi finder din nye lejer - kr. 1.995,-
Annoncering, fremvisning og kontakt med nye lejer. Udarbejdelse af lejekontrakt, afholdelse af
Indflytningssyn, med elektronisk indflytterapport og billeddokumentation. 
Alt iflg. gældende lovgivning.
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Alle priserer inklusivmoms


