
Få gode råd til en succesfuld bolighandel og 
hvordan den kan finansieres 
LokalBolig Viborg, Leoni Advokater og Handelsbanken Viborg inviterer til boligaften. 

Få en aktuel status på boligmarkedet i Viborg og få tips og 

tricks til den gode bolighandel. Hør også, hvordan du opnår 

den bedste pris på din bolig og få tips til den svære kunst 

at forhandle prisen på drømmeboligen. Hvilke eventuelle 

forbedringer kan betale sig, når du skal sælge, og hvordan 

sammensætter du den bedste boligfinansiering? Det, og 

meget mere, kan du blive klogere på til vores boligaften.

I løbet af aftenen byder vi på forfriskninger og en lækker 

tapasanretning. Herunder vil det også være muligt at stille 

spørgsmål til indlægsholderne.

Tid og sted

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 17.30 til ca. 20.00

hos Leoni Advokater, Sct. Mathias Gade 96B, 8800 Viborg

Tilmelding senest fredag den 8. marts

Vi har et begrænset antal pladser, så tilmelding efter først til 

mølle-princippet viborg@handelsbanken.dk eller på telefon 

4456 4300. Arrangementet er gratis. Tag gerne en god ven, 

nabo eller kollega med, som også kunne have interesse i 

vores boligaften.

Vi glæder os til at se dig/jer.

Nytorv 2 / 8800 Viborg / tlf. 4456 4300
viborg@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/viborg

INVITATION

Program
Kort velkomst 
v/direktør Henrik Toft Mathiasen, Handelsbanken

Indlæg v/boligadvokat Tina Bach, Leoni Advokater  

• Trin for trin guide til den sikre vej gennem en 
bolighandel

• Gode råd så du undgår fælderne i en bolig-
handel og kommer trygt igennem

Indlæg v/ejendomsmægler Morten Krobak, LokalBolig  

• Aktuel temperaturmåling på boligmarkedet i 
Viborg. Hvordan udvikler priserne sig? Hvilke 
tendenser er oppe i tiden?

• Hvordan sikrer du dig den bedste handel, når du 
har fundet drømmeboligen? Få mæglerens råd 
til og erfaringer med den gode prisforhandling

• Hvordan gør du din bolig salgsklar? Vi giver 5 
gode råd til at øge dine salgsmuligheder, uden 
at budgettet løber løbsk

Indlæg v/boligchef Ann Korsgaard, Handelsbanken  

• Tendenser på boligfinansieringsområdet

• Hvordan sammensætter du den bedste bolig-
finansiering? Hvad er dine lånemuligheder? Skal 
du vælge fast eller variabel rente? Hvad skal du 
være opmærksom på, når du vælger din finan-
siering?

mailto:viborg%40handelsbanken.dk?subject=Tilmelding%20til%20boligaften
mailto:viborg%40handelsbanken.dk?subject=
http://handelsbanken.dk/viborg

