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Bolig i udlandet Lisbeth Egede Anderson Hent PDF Mange har en drøm om at købe bolig i udlandet, og
inden for de seneste år er det blevet mere og mere almindeligt, at drømmen bliver levet ud. Som køber af fast

ejendom i udlandet er der dog mange ting, man skal tage stilling til og være opmærksom på, inden den
endelige underskrift kan sættes på skødet.

I Bolig i udlandet kan man således finde gode råd og vejledning om de økonomiske, juridiske og kulturelle
forhold, som man bør sætte sig ind i, når man ønsker at købe bolig i udlandet.

I særskilte kapitler beskrives de særlige forhold, der gør sig gældende, når man handler bolig i en række
forskellige populære lande i Europa. Derudover vejledes der om skatteforhold og om

finansieringsmulighederne for køb af fast ejendom i udlandet, så man bliver klædt på til at føre drømmen ud i
livet.

+ Gennemgang af købets faser

+ Gode råd om skatteforhold og finansiering

+ Ordliste over udenlandske ord og udtryk

+ Praktisk guide til at udleve drømmen
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