THOUGAARD EJENDOMME
Ejendomsservice • Skadeservice • Viceværtservice

En aftale er en aftale
• Erhvervsejendomme

• Beboelsesejendomme

• Landbrug

• Industriejendomme

• Parcelhuse

• Hesteejendomme

• Fabrikker

• Sommerhuse

• Park og anlæg

THOUGAARD EJENDOMME ApS
Tlf. 8172 0000

Specialister når det går galt
Når en virksomhed går konkurs og må fraflytte ejendommen, hvem håndterer så alt det praktiske i forbindelse
med bygningerne frem til de sælges/udlejes igen?
Vi har gjort det til vores speciale, at levere helhedsløsninger i forbindelse med konkurser og tvangsauktioner og det gælder også for privatboligmarkedet, fx parcelhuse, sommerhuse samt land- og hesteejendomme.
Ofte efterlades ejendommene i mindre pæn stand, og der forestår oprydning og rengøring inde og ude. I flere
tilfælde kræver bygningerne også lettere istandsættelse.
Vi forestår alle opgaver i den sammenhæng - og vi har et stort netværk af samarbejdspartnere landet over.

Stor erfaring og klar til udfordringer
Vi har erfarne medarbejdere og samarbejdspartnere og har igennem de sidste 30 år oparbejdet et godt og
solidt netværk af underleverandører, så vi kan klare alt overalt. Både rutinemæssige opgaver og specielle
udfordringer inden for alle håndværksmæssige brancher.

Du ved hvad du får - og hvad det koster
Arbejdet med konkurs- og tvangssalgsejendomme udføres efter tilbud. Vi starter med at gennemgå ejendommen, og dens tilstand dokumenteres i tekst og billeder. Dokumentationen kan foregå med eller uden din
tilstedeværelse. Ved traditionel ejendomsservice kan udarbejdes tilbud, evt. med fastprisaftale pr. måned
Vi udfører også specialopgaver til timepris - og med mindre andet er aftalt, samler vi alle fakturaer fra
eventuelle underleverandører, og fremsender kun én udspecificeret faktura for opgaven.
Opgaverne kan være små eller store - vi tager os af det hele - og vi er effektive og billige!
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Vi løser alle opgaver
• Ejendomsservice
• Oprydning efter konkurser
• Vicevært/varmemesterfunktioner
• Måleraflæsninger
• Indflytnings-/fraflytningssyn

• Klargøring af lejemål
• Fremvisninger
• Beboerkontakt
• Vedligeholdelse og pleje af
alle udenomsarealer

• Vintersikring
• Skadeservice
• Skadedyrsbekæmpelse
• Forsikringsskader
• Byggestyring

Du er vores kunde
Vores kunder er advokater, banker, kreditforeninger og forsikringsselskaber.
Vi lægger vægt på tæt kontakt med vores kunder og er altid lette at træffe. Kun ét nummer - uanset hvad det
drejer sig om og uanset hvilken tid på døgnet.
Har du brug for yderligere oplysninger - eller en snak om mulighederne - så kontakt Kaj Ove Thougaard på
telefon 8172 0000. Vi kommer gerne til et uforpligtende møde.
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Ganske kort om Thougaard Ejendomme

foto: Lindy Jørgensen

Thougaard Ejendomme A/S er et stabilt familieejet firma, som blev
grundlagt i Viborg i 1979. Vi er i dag landsdækkende og blandt de
bedste ejendomsserviceselskaber i Danmark - så enkelt kan det siges!

Kaj Ove Thougaard og Freya

Vi er altid lige i nærheden!
Hele døgnet
Tlf. 8172 0000

THOUGAARD EJENDOMME
Vasevej 103 • 3460 Birkerød
Tlf.: 8172 0000
info@thougaard.as
www.thougaard.as

