
Brækhus Dege Eiendom AS er en av landets største private eiendomsforvaltere og forvalter idag ca 160 boligsel-
skaper med drøyt 7.600 boliger. Brækhus Dege har nå inngått et samarbeid med en av landets største eiendoms-
meglerfirmaer, Eiendomsmegler Krogsveen. Skal du selge bolig byr dette samarbeidet på store fordeler for deg 
- det er forhandlet frem en spesialavtale med Krogsveen for alle kunder av Brækhus Dege.

Dine fordeler
Samarbeidet mellom Brækhus Dege og Krogsveen gir deg som kunde store fordeler. Gjennom vårt samarbeid får 
du:

befaring av boligen med verdivurdering og råd før salg• 
tiltalende markedsmateriell som omfatter salgsoppgave, annonse både i avis og på nett (krogsveen.no og • 
finn.no)
tilgang til Krogsveens unike BoligkjøperRegister• 
markedsføring i Krogsveens salgslokaler• 
representant fra Krogsveen tilstede ved visninger• 
representant fra Krogsveen tilstede ved overtakelse• 

Eiendomsmegler Krogsveen - en solid aktør i boligmarkedet
Siden 1975 har Krogsveen spesialisert seg på eiendomsmegling. Vår lange erfaring har lært oss behovet for gjen-
nomprøvde og effektive systemer for alt. Selger vi boligen din, kan du ringe hvem som helst av oss for å få vite 
status. Alle kan svare. Hele tiden. 

Krogsveen gir deg tilgang på flest kjøpere!
Vi spør folk hva slags bolig de er på jakt etter. Hva de kan tenke seg å betale. Og hvor de kan tenke seg å bo. Og 
vi følger opp jevnlig. For vi vet at folks behov endrer seg underveis. Med Norges mest oppdaterte Boligsøker-
Register sørger vi for å ha kjøpere til din bolig lenge før du har bestemt deg for å selge. 

Kontakt oss
Kontakt din rådgiver i Brækhus Dege så setter de deg i kontakt med en erfaren eiendomsmegler i Krogsveen, 
eller ta med dette arket til ditt nærmeste Krogsveenkontor. 

Du kan også finne mer informasjon på www.krogsveen.no Ring 23 23 90 90 eller send en e-post: eien-
dom@bd.no. Les mer på www.brakhusdege.no

Selge bolig?

Litt mer siden 1975


