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HVEM ER VI?
De ansvarlige indehavere i Nybolig Ringkøbing
er Kent Thomsen og Henrik Gade. Kent og
Henrik overtog Nybolig Ringkøbing i 2009 og
Nybolig Nr. Nebel i 2014. Kent har i forvejen
Nybolig Skjern, Tarm og Videbæk. Alle 5
butikker har et tæt samarbejde.
Henrik Gade har solgt boliger i Ringkøbingområdet siden 1997, og har været indehaver af
forretningen siden 2009. Han er født og
opvokset i Ringkøbing og gift med Berit. Sammen har de 2 børn.
Kent Thomsen har været selvstændig ejendomsmægler siden 1993, hvor han overtog Nybolig Skjern, siden startede Nybolig Tarm og senest overtog han Nybolig Videbæk.
Johnny Larsen har i mange år arbejdet med
salg og har været ansat i Nybolig Ringkøbing
siden 1. august 2018. Johnny er født og opvokset i Tim, hvor han også bor i dag. Johnny er gift
med Lene, og sammen har de 4 børn.
Rikke Holm Fink er uddannet ejendomsmægler
og har været ansat i Nybolig Ringkøbing siden
2010. Rikke er bosat i Ringkøbing sammen
med manden Morten og sammen har de to
børn.
Kristina Østergaard er uddannet finansøkonom
og er nu igang med at læse ejendomshandel.
Kristina er født og opvokset i Vestjylland og har
været ansat i Nybolig siden januar 2020.
Du er altid velkommen til at kigge ind i vores
forretning, beliggende Enghavevej 18, 6950
Ringkøbing. Her står vi klar til at hjælpe dig!

SAMARBEJDE MED NYKREDIT BANK
Nybolig Ringkøbing har et godt samarbejde med Nykredit.
Vil du gerne være kunde hos Nykredit, hjælper vi dig gerne videre. Nykredit er altid klar til et møde omkring boligkøb, pension,
investering m.v
Du er også velkommen til at kontakte banken direkte og booke
et møde via bankens hjemmeside nykredit.dk

Til alle tider. Til alle hjem.

VI HJÆLPER DIG GODT VIDERE
Hos Nybolig Ringkøbing er vi specialister i skødeskrivning, som
er den formelle registrering af en handel. Uanset om du finder
din bolig hos os eller en anden ejendomsmægler, vil vi gerne
hjælpe dig videre.
Vi kan også hjælpe dig, hvis der er tale om en overdragelse mellem ægtefæller eller familiemedlemmer - bare kontakt os!

SØGER DU NY BOLIG? PRØV NYBOLIG APP'EN
Når du går i salgstanker, er du måske allerede i gang med at
overveje, hvilken bolig der skal være dit næste hjem.
Med Nybolig-app'en kan du nemt få overblik over, hvilke boliger,
der er til salg lige nu, og hvor der er åbent hus næste weekend.
Du kan gemme dine søgekriterier, du kan gemme dine favoritter,
og du kan sammenligne på de kriterier, der er vigtigst for dig.
Appen bliver opdateret hver dag med nye boliger til salg. Derfor
er den et ideelt værktøj til at få overblik over udbuddet af boliger
- og ikke mindst til at finde din drømmebolig.

Til alle tider. Til alle hjem.

GODE GRUND TIL AT VÆLGE NYBOLIG RINGKØBING
- Vi har mere end 20 års erfaring i branchen
- Vi tilbyder køb og salg med ærlighed, tillid og rigtig god energi
- Vi har 5 forretninger, der kæmper for dit salg, og du betaler kun
1 salær
- Vi har en kundetilfredshed på 9,6/10*
- Du kan altid forvente positiv særbehandling
- Vi vil sælge dit hus og ikke bare have dit hus til salg
- Vi sælger dit hus efter princippet "solgt eller gratis"
- Vi har en boligudstilling i Søndervig, som har åben 09.00 21.00 alle ugens dage

* www.boligsiden.dk d. 13.09.2021

VI LEVER AF TILFREDSE KUNDER
Det vigtigste for os er at have glade og tilfredse kunder. Naturligvis handler vi med boliger, men folk vælger os på grund af tillid og troværdighed. Vi gør en forskel, fordi vi er et dynamisk
team med et stort lokalkendskab, og hvor de bløde værdier har
stor betydning.
Vi kan tilbyde ærlighed, erfaring, tillid og rigtig god energi. Vi
sætter en ære i at være ejendomsmæglere, og vil gøre alt for at
sælge din bolig. Vi er eksperter i salg af fritidshuse, villaer, nedlagt landbrug, landbrug, ejerlejligheder, andelsboliger, grunde,
mindre erhverv samt udlejning.
En høj pris er ikke altid den rigtige pris. Når vi vurderer din ejendom sker det på bag-grund af stor erfaring og et stærkt lokalkendskab. Køberne er i dag klædt godt på. De kan søge oplysninger på stort set alt - liggetider, kvadratmeterpriser, prisudvikling, seneste salgspriser i området m.v. Det stiller krav til os om,
at vi skal være endnu bedre klædt på. En realistisk udbudspris
fra start er den bedste forudsætning for et godt salg.

BESTIL EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING
ALLEREDE IDAG PÅ 9732 4344
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