Sådan kan jeg hjælpe dig
STOR PAKKE

MELLEM PAKKE

LILLE PAKKE

Jeg gør det praktiske for dig

Jeg kommer hjem til dig

Over e-mail og telefon

Vi tager en afklarende samtale
og aftaler, hvad du vil have min
hjælp til i forhold til oprydning
og til at gøre dit hjem salgsklart,
flytbart og indbydende for nye
købere.

Vi gennemgår sammen dit
hjem og laver en plan for,
hvad der skal ryddes ud og
op i, så du får overblik over,
præcist hvad du skal gøre for
at gøre dit hjem salgbart.

Ud fra salgsopslaget eller
billeder fra dit hjem kan du
få min rådgivning om, hvordan
du gør dit hjem lettere at
sælge, så du undgår at stå
“I hus til halsen”.

Prisen er 12.000 kr. for tre dage.
Ekstra dage kan tilkøbes
for 4.000 kr.

Prisen er 4.500 kr. for en dag.

Prisen er 2.500 kr.

Hurtig ud- og indflytning
Sælg dit hjem godt
Sælg lettere
Få ro og tid til dit liv imens
Føl dig hjemme i dit nye hjem på rekordtid
Alt dette uden stress

Før

Efter

Før

Efter

Praktiske informationer:
Siden 2016 har jeg hjulpet med mange typer af oprydningsopgaver,
både for private og på arbejdspladser. Se mere på www.rydheltop.dk.
Jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt. Det er min interesse at du får
et hjem, du elsker at være i, både dit nuværende og dit kommende, og at du
lettere får solgt din bolig, når du vil flytte til nyt.
Få en afklarende samtale med mig, det er gratis og uforpligtende.
Priserne er inklusiv moms, og al kørsel en time fra mig, i 8883 Gjern.
Ring for nærmere info.
Mirjam Madsen

Oprydningskonsulent
Certificeret af Marie Kondo i KonMari-metoden

www.rydheltop.dk • mirjam@rydheltop.dk • tlf 2627 4377

www.rydheltop.dk • mirjam@rydheltop.dk • tlf 2627 4377

Før

“

Efter

e selv gøre
Kan jeg ikk
algsklar?
min bolig s

Jo, men synes du alligevel, det er svært at afgøre, hvad
der skal være hvor, og hvordan dit hjem fremstår mest
indbydende for køber? Eller mangler du måske tiden
til det?
Med min hjælp bliver du hurtigt klar til fremvisninger.
Efter du har solgt bliver det billigere, lettere og meget

mere overskueligt at flytte, og du kan hurtigt føle dig
hjemme i dit nye hjem.
Jeg kan hjælpe dig til at få overblik over og ro i, hvad
du gerne vil have med til dit nye hjem. Samtidig med
at din bolig bliver mere salgs-lækker og indbydende
for køber.
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Jeg vil hjælpe dig med at få køber til at tænker;
“Her er luft og god plads til mig og mine ting, her
har jeg lyst til at bo “.

“

Hvis du får ryddet så meget ud, at køber tænker sådan,
har det også den fordel, at du let kan være i salgsprocessen. Samtidig kommer du hurtigere på plads i dit nye
hjem.
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Det er dyrt
at få hjælp

Ved du at rod i hjemmet påvirker salgsprisen?
Med min hjælp forøger du chancen for at sælge dit
hjem til prisen, eller højere end først antaget.
Hvad koster det dig i tid og penge selv at gøre dit
hjem super salgsklart, og let for dig at flytte?
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Det er altid dig, der bestemmer, hvad der skal blive,
og hvad der skal ud.

Før

Hvad koster det mentalt at bo længere tid et sted,
du gerne vil flytte fra?
Måske er det værd at overveje at hyre mig til at
hjælpe dig. Det kan betale sig for dig både
økonomisk og mentalt.

Før

“

“

Efter

ke
Det roder ik
i mit hjem

Det er jo dejligt. Spørgsmålet er bare, om du har lyst til,
eller har brug for, at skulle flytte alt det, du ejer nu, med
til dit nye hjem?
Jeg kan hjælpe dig med at få sorteret i dine ting, så det
bliver nemt for dig at afgøre, hvad der er værdifuldt og

vigtigt for dig at beholde, og hvad du gerne vil skille
dig af med, så du får en frisk start i dit nye hjem.
Jeg er uddannet i at hjælpe dig til at tage sikre tilog fravalg, som føles godt og rigtigt for dig, både
nu og i fremtiden.
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