


Når du køber en andelsbolig 
køber du samtidig en del 

 råf go ,negninerof  sledna fa
dermed del i andelsforeningens 
formue og gæld.

Netop disse forhold kræver, at 
du er opmærksom på andels-
foreningens økonomi, din egen 
økonomiske risiko, og at du får 
den rette rådgivning gennem 
hele forløbet.

Så skal du købe en andelsbolig, 
er det en god idé enten at 
henvende dig til os inden du 
underskriver, eller tage et 
advokatforbehold ved under-
skrivelsen. På denne måde 
er du sikker på, at reglerne er 
overholdt, og at du ikke senere 
møder ubehagelige overraskelser.



UNG RET er en retshjælp for unge mellem 
16 og 30 år. Vores hjælp er gratis og vi gør 
en indsats for at levere en rådgivning, som er 
forståelig for alle – uanset studie, alder eller 
baggrund. 

Menneskerne bag UNG RET er jura 
studerende eller tidligere studerende. 
Vi har derfor kendskab til unge menneskers 

 .regnillits melborp

Køb af andelsbolig er et af retshjælpens 
fokusområder. Du kan i denne folder læse 
mere om, hvordan vi hjælper dig sikkert 
igennem overvejelserne om køb, lige indtil 
du underskriver købsaftalen.

Scan koden eller besog os 
på ungret.dk og læs mere om 
dine muligheder. Vi er også på 
Linkedin og Facebook

UNG RET hjælper dig i to faser

1. Udvælgelse af andelsbolig

Går du og overvejer at købe en andelsbolig, 
men ved du ikke, hvad du særligt skal være 
opmærksom på? Det kan også være, at du 
har fundet en andelsbolig, men ikke ved om 
andelsboligen umiddelbart er et fornuftigt køb. 
Send os en mail med dine spørgsmål, og evt. 
med et link til salgsannoncen, så vil vi give dig 
et svar eller vores syn på andelsboligen.

2. Endeligt køb

Du har fundet din drømmebolig og skal have 
igangsat det endelige køb/ har underskrevet 
en kontrakt med advokatforbehold. 
UNG RET hjælper dig her ved at videresende 
dig til en af retshjælpens tilknyttede advokater. 
Igennem os opnår du en yderst fordelagtig 
”ung”-pris på en samlet advokatpakke, som 
sikrer dig en juridisk sikker og fornuftig handel.

Advokaten gennemgår:

retgætdev snegnineroF  •
nedrosuh snegnineroF  •

rebaksnger etsenes 2 snegnineroF  •
 elleutneve snegnineroF  •

tilstandsrapporter
 etsenes snegninerof arf retarefeR  •

generalforsamlinger
 enregøbgniT  •
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ADVOKATPAKKEN



Ung Ret
Fiolstræde 10
1171 København K 
kontakt@ungret.dk
Tlf. 28 75 38 31


