VÄGEN TILL DIN NYA BOSTADSRÄTT
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1. FÖRSÄLJNINGEN - FASTA OCH
TRANSPARENTA PRISER HELA VÄGEN
Priserna för bostäderna är fasta – du behöver inte ge dig in i någon budgivning.
När du hittat en bostad som passar dig tecknar du ett bokningsavtal. I samband med
detta erläggs en bokningsavgift på 30 000 kr för bostaden. Bokningsavtalet innebär
att lägenheten är reserverad till dig under den första tiden försäljningen pågår.
Avtalet är inte bindande och om du väljer att bryta bokningsavtalet återbetalas 20
000 kr till dig.
Nästa steg i resan till ditt drömboende är tecknandet av förhandsavtalet.
Förhandsavtalet är ett avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och efter att
ett förskott betalats kan du kalla lägenheten din. Förskottsinbetalningen är 70
000 kr om du redan betalat en bokningsavgift om 30 000 kr. Om du istället skriver
förhandsavtal direkt, betalar du ett förskott om 100 000 kr.
När det äntligen börjar närma sig inflyttning tecknar vi det sista avtalet för bostaden,
upplåtelseavtalet. Resterande slutlikvid, med avdrag för inbetald bokningsavgift och
förskott, betalar du dagarna innan du får nycklarna till ditt nya boende i din hand.

2. DAGS ATT VÄLJA INREDNING
När nedräkningen inför inflyttning har börjat är det dags att börja göra dina tillval
för att utforma ditt boende så som du vill ha det. Välj mellan olika färger, detaljer
och material! Våra inredningsexperter på Helms Properties tar emot dina önskemål,
hjälper till med goda råd och ser till att dina val förverkligas av våra duktiga
leverantörer och samarbetspartners. Väljer ni några tillval som medför en extra
tillvalskostnad faktureras dessa er två månader före inflyttning.

3. VÄLKOMMEN HEM!
Inflyttningsdagen är äntligen här och nu börjar ditt nya liv i den nya bostaden. När
du får dina nycklar i handen ska också slutlikviden betalas. Nu är lägenheten din, säg
hej till alla nya trevliga grannar och gör dig hemmastadd! I din bostad finner du en
välkomstpresent samt ett USB-minne fulladdat med all nödvändig information om
ditt nya boende.

