Breaking News….
Markedets mest resultatorienterede samarbejde for boligfinansiering…
- Også når købers egen bank har sagt nej!

Vi har udviklet, sammenlagt og styrket markedets stærkeste kompetencer.
Reformlån Danmark og Ejendomskreditselskabet Jysk Ejendomskredit A/S har i årevis haft et samarbejde på det
danske marked for boligfinansiering.
Pr. 01/01-2020 har vi valgt at flette kompetencerne tættere sammen til gavn for både køber og ejendomsmægler.
I kan forvente:
-

Bredere og smidigere løsninger for boligfinansiering - også i landskabs Danmark.
Markedets mest resultatorienterede samarbejde for finansiering af dine købers ønsker.
Også uden at gå på kompromis med kundernes økonomiske sikkerhed…

Vi har samtlige af de godkendelser, der kræves for at kunne rådgive og finde de rette finansieringsløsninger og vores succesrate er stor. Det er den, fordi sammensætningen af vores kernekompetencer sikrer
kunden en professionel og tryg oplevelse i deres købsproces.
Vi leverer kun seriøse, gældende løsningsforslag uden forbehold og med personlig rådgivning gennem hele
processen fra start til slut. Vi holder – så at sige – køberen i hånden hele vejen, afslutter altid aftalen med en
personlig gennemgang af dokumenterne og fritager i henhold til dansk lovgivning generelt ejendomsmægleren for
ethvert ansvar i låneprocessen.
Vores styrker er:
-

Reformlåns mangeårige erfaringer med at rådgive og at finde korrekte samt holdbare løsninger for købekunder og
at ”sammensætte” markedets bedst mulige løsninger for finansiering af fast ejendom.
Ejendomskreditselskabet Jysk Ejendomskredit A/S har siden 1994 leveret finansieringsløsninger fra banker samt
ejendomsinvestorer.
Vi leverer et transparent produkt for investorerne, der beviseligt har givet en høj succesrate for kreditgodkendelser
til køb af fast ejendom.

I kan derfor trygt henvise potentielle købere til os og forvente en tilfredsstillende løsning, hvor vi har sørget for
hele finansieringsprocessen. Vores fælles, brede netværk af interne og eksterne investorer og ikke mindst ”lokale”
investorer sikrer en hurtig og effektiv ekspeditionstid. Vores personlige kontakt til køberen under hele processen
resulterer i en optimal løsning for både kreditudbydere, for køberen og for jer som ejendomsmægler.
I vil opleve, at vi altid arbejder løsningsorienteret, målrettet, eventuelt med flere prioritetssammensætninger og
naturligvis med aftalt henvisningsprovision til mægler. Ved at samarbejde kan vi alle fokusere på vores
kernekompetencer og dermed sikre flest mulige løsninger.
Vi håber på, vi også må være en del af jeres succes.

Kontakt os gerne for nærmere aftale:
Storetorv 9 – 6200 Aabenraa
Vestergade 1 – 8600 Silkeborg
Afd. Midt/Nord – 8260 Viby J
Afd. Sjælland – 2625 Vallensbæk
+45 7026 7686
info@reform-gruppen.dk

