Dienstverlening Alpreal makelaardij
Wij bieden u onze diensten - het mailen van extra informatie
van ons onroerend goed aanbod en dat van onze partners, het
organiseren van bezichtigingen, het begeleiden van uw biedingen
en het inzichtelijk maken van Oostenrijkse koopcontracten kosteloos aan.
Tevens bieden we tegen betaling op maat gesneden
begeleidingstrajecten (bv. emigratie) aan.
Mocht het tot een koop of huur overeenkomst komen van de
door ons aangeboden objecten, dan bent u Alpreal makelaardij
of diens partners 3% makelaarsprovisie excl. BTW (20% in AT)
verschuldigd.
Meer over aankoopkosten van onroerendgoed in Oostenrijk vind
op onze website
Aangezien veel van ons contact met klanten via email, telefoon
en internet gaan zijn wij gehouden aan de Europese Richtlijn
Consumenten (2011/83/EU) Deze geeft standaard 14 dagen
bedenktijd om af te zien van producten en diensten welke via
internet zijn gekocht/aangevraagd
Wij kunnen u nu direkt slechts informatie aan u doorzetten als u
afziet van deze 14 dagen bedenktijd.(anders zouden we, mocht
het via onze bemiddeling tot een koop komen, juridisch geen
aanspraak op de makelaarsprovisie kunnen maken)
Met dit formulier verklaart u dat u op de hoogte bent van de
verschuldigde makelaarsprovisie mocht onze bemiddeling tot een
succesvolle koop, verkoop, huur of verhuur voor u komen.
Wij hopen u een prettige en succesvolle dienstverlening te mogen
geven.
Familienaam
Voornaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Telefoon extra
Emailadres
bovenstaande verklaart op de hoogte te zijn van de kosten
van een succesvolle bemiddeling door Alpreal of een van
haar Partners en wenst zo spoedige mogelijk toezending van
informatie (binnen de 14 dagen termijn) en dienstverlening van
Alpreal en haar partners
bijkomenede koopkosten vind u in de bijlage welke we u mailen of u
kunt ze downloaden op onze website: ÖVI form 13K (kopen) en ÖVI form 13M (huren)
Plaats
Datum
Kopie formulier (pdf) aub invullen met Acrobat, opslaan en
mailen aan info@alpreal.nl

Wij gaan graag voor u aan de slag!
Karin Eegdeman & Ajo Smedema
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