Prisliste

F10 JURA – PRISLISTE – PRIVAT
Alle priser er inklusiv moms
Tjek på familiens jura 2.000 kr.
Rådgivningsforløb hvor vi sammen finder ud
af om du/I har behov for testamente,
ægtepagt eller samlivskontrakt.
Testamente 4.200 kr. + 300 kr. i gebyr til notar
Dokument der fastsætter hvordan det som
du/I efterlader dig skal fordeles når du/I dør.
Har du/I mindreårige børn kan du/I lave et
børnetestamente.
Ægtepagt 3.500 kr. + 1660 kr. til tinglysning
Dokument der bl.a. kan bestemme anden
fordeling af formuen end hvad der følger af
ægteskabsreglerne. Det kan oprettes både
før og efter indgåelse af ægteskabet.
Samejekontrakt 4.000 kr.
Dokument der fastsætter vilkårene for
ejerskabet til væsentlige aktiver, f.eks. et hus,
og hvis I en dag måtte blive uenige. Er nyttig
hvis du ejer aktiver af større værdi sammen
med en kæreste eller andre.

Berigtigelse af handel 4.200 kr.
For dig som ikke behøver rådgivning og kun
skal have tinglyst handlen eller skal have
overdraget ½ af ejendom ifm. skilsmisse.
Vores ydelse består kun af gennemgang
eller udarbejdelse af evt. refusionsopgørelse,
digitalt skøde og tinglysning heraf.
Køberrådgivning 7.200 kr.
Til dig som køber bolig og har brug for
rådgivning og berigtigelse af handlen.
Sælgerrådgivning
Til dig som er ved at sælge eller har solgt
Med ejendomsmægler 4.000 kr.
Uden ejendomsmægler 13.000 kr.
Inkl. udarbejdelse af købsaftale, digitalt
skøde og tinglysning, dialog med sagens
parter m.v. Det er et krav, at du har køberen.
Familiehandler 10.000 kr.
Overdragelse af fast ejendom mellem
familiemedlemmer uden ejendomsmægler.
For dig der overdrager huset eller
sommerhuset til børnene.

Samlivsoverenskomst 6.000 kr.
Dokument der fastsætter hvordan I har
indrettet jer og vilkårene hvis I en dag måtte
blive uenige. Er nyttigt hvis du lever sammen
med en partner, men ikke er gift.

Leje 3.000
Gennemgang af lejekontrakt
beboelseslejemål 3.000 kr.

Pakke med samlivsoverenskomst og
Testamente for ugifte samlevende 8.500 kr.

Rådgivning / bistand 1.600 kr. pr. time
Du kan altid få en vurdering af hvordan du
står juridisk i forhold til en problemstilling som
du står med. F.eks. en tvist.

Dødsbobehandling. Efter medgået tid eller
aftale

