
Læseprøve Køb af bolig. 

 

Køb af Bolig  
Der er to muligheder, når man vil købe bolig. Enten kan 
man tage med på en salgstur eller selv flyve til Spanien og 
køre rundt i området for at se, hvor man vil bo. 
 Salgsturene bliver annonceret i aviserne i Danmark. 
 På salgsturene bliver man hentet i lufthavnen og 
indkvarteret på et hotel. Alt er gratis, og sælgeren ordner alt 
for dig.  Bag salgsturene står et firma, som har sælgere, der 
kører de potentielle købere rundt i området og præsenterer 
dem for de boliger, der er til salg eller endnu ikke er bygget.  
 Sælgeren giver dig flere valgmuligheder indenfor de huse 
eller lejligheder, firmaet har på sin salgsliste, men du kan 
ikke frit bestemme, hvor du vil bo. Når du er flyttet ind, 
opdager du, at det måske er et helt andet sted, der har din 
interesse. 
 Når du har bestemt dig, udfylder han papirerne og beder 
dig skrive dem under, og du har dermed købt en bolig. Han 
tager sig også af finansieringen og al papirarbejdet.  
 Jeg vil på det kraftigste fraråde, at du skriver under, før 
du har talt med din advokat.  
Købekontrakten er udformet på en måde, så den ofte kun 
tilgodeser sælgeren og ikke køberen. Man risikerer at miste 
alt, hvad man ejer både penge og bolig. 
 Sagføreren skal være kendt med spanske forhold og have 
læst kontrakten igennem og godkendt den.  
 Et Gestoria eller Turistkontoret kan hjælpe dig med at 
finde en skandinavisk advokat i området. Men problemet 
er, at sælgeren næppe vil give dig en chance for at gøre det. 
 
Den anden mulig er, at du tager på ferie enten på Costa del 
Sol eller Costa Blanca, hvor du bor på hotel eller lejer en 



lejlighed/hus og bil og kører rundt i området og ser, hvor du 
gerne vil bo. 
 


