Vi hjälper dig med din

överlåtelsebesiktning

VI HJÄLPER DIG

Varför ska man göra en överlåtelsebesiktning?
Som köpare av ett hus är du ansvarig att undersöka huset innan du köper.
Överlåtelsebesiktning utföres av godkända samt oberoende SBR utbildade
besiktningsmän.
Våra utvalda besiktningsmän gör en noggrann och professionell genomgång
av husets skick så att både köpare och säljare får koll på fastighetens status.
Besiktningsmannen skriver besiktningsutlåtandet direkt efter slutförd
besiktning och skickar besiktningsutlåtandet till dig inom några dagar per
mejl eller post.

Kontakta oss för en offert 021-13 10 00
TIPS
Inför besiktningstillfället kan det vara bra att skriva
ner dina frågor och funderingar eftersom det är
mycket som händer under själva besiktningen och
ibland svårt att komma ihåg allt man undrar över.

!

Endast godkända
besiktningsmän som
innehar gällande konsult
och ansvarsförsäkring.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?
STANDARD PAKET

PREMIUM PAKET

•

•

•
•
•

Sammanställning av alla säljarens upplysningar och handlingar.
Okulär besiktning av markförhållanden intill
huset
Grundlig okulär besiktning både utvändig
och invändig av huset
Grundlig okulär besiktning av alla tillgängliga
utrymmen och synliga ytor, tak och fasader

•
•
•
•

Sammanställning av alla säljarens upplysningar och handlingar.
Okulär besiktning av markförhållanden intill
huset
Grundlig okulär besiktning både utvändig
och invändig av huset
Grundlig okulär besiktning av alla tillgängliga
utrymmen och synliga ytor, tak och fasader
Provhålstagning samt fuktmätningar för att
upptäcka eventuella fukt och mögelskador.

TRYGGT HELA VÄGEN
Du och besiktningsmannen går
tillsammans igenom vad han har
hittat, vad som är fel och om det
saknas något intyg eller liknande så

Av SBR godkänd besiktningsman

att alla inblandade parter
har koll på läget.
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FRÅGOR & SVAR
HUR LÅNG TID TAR EN BESIKTNING?
Tiden för en besiktning varierar från hem till hem. Man kan säga att en
besiktning av ett standardhus tar cirka 1,5-2,5 tim och lägenhet cirka 1-2 tim.

VAD HÄNDER OM MIN BESIKTNING INTE BLIR GODKÄND?
Blir det en icke-godkänd slutbesiktning så informerar besiktningsmannen
detta direkt på plats och förklarar varför. Det kan till exempel vara att huset
inte är tillräckligt klart för att besiktas eller att det förekommer så många fel att
du som ska flytta in inte kan börja bo i huset eftersom det krävs att alla felen
åtgärdas i alla områden i huset. Det kan också bero på saker som att vattnet
inte är inkopplat eller att elen inte fungerar som den ska.
Om slutbesiktningen inte blir godkänd vänder du dig till entreprenören som
byggt ditt hus för att diskutera hur lång tid det kan ta att avhjälpa alla felen.
När felen är åtgärdade görs en ny slutbesiktning och när den blir godkänd kan
du flytta in i huset, förutsatt att du fått ditt slutbesked.
VEM SKA VARA MED UNDER BESIKTNINGEN?
Under besiktningen ska du som har beställt tjänsten, besiktningsmannen och
entreprenören vara med. Har du flera entreprenörer ska en representant från
varje företag finnas med på plats.
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