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26. august 2019  

Invitation 
 

Aftenarrangement torsdag d. 31. oktober 2019 

16.30 – 19. 00 på kredskontoret Nytorv 8 i Kalundborg 

for førstegangskøbere af ejer- eller andelsbolig 
 

Sådan kommer du godt i gang på boligmarkedet 
 
Skal du til at købe din første bolig? Du har sikkert masser af spørgsmål, om hvad der er smartest i forhold 
til lån. Og hvad med forsikringer? Kom til DLF-aftenarrangement i Kalundborg Lærerkreds og spørg et 
par professionelle finansierings- og forsikringsrådgivere, der kan svare på alt det, du er i tvivl om.     
 
Hvis du er ny på boligmarkedet, er det ekstra vigtigt at komme godt fra start og træffe de rigtige valg, der 
passer bedst til dig og din økonomi. Her og nu selvfølgelig, men også i de kommende år.  
 
Er det klogest med en almindelig ejerbolig, eller er det bedre at finde en andel? Skal du vælge lån med 
fast eller variabel rente? Hvad med lånets løbetid? Hvad skal du egentlige have af forsikringer som ny 
boligejer? Og hvordan forebygger du bedst skader? 
 

Tips, tricks og svar på alle dine spørgsmål 
For at give DLF-medlemmer, der er førstegangkøbere på boligmarkedet, den bedst mulige start, inviterer 
vi til et spændende og oplysende aftenarrangement med masser af tips, tricks, konkrete værktøjer, lidt 
godt smørebrød og mulighed for at få svar alt det, du er i tvivl om.   
 
Vi har til arrangementet inviteret Købersmægler.dk, som har specialiseret sig i at hjælpe boligkøbere med 
at finde og købe bolig og er en af landets førende uafhængige køberrådgiver. 
 
Tilmeld dig nu og brug et par timer på at finde ud af, om du skal satse på andel eller ejerbolig og få et 
overblik over fordele og ulemper ved de forskellige typer af boliglån, og få styr på, hvilke forsikringer du 
skal have.  
 

Praktisk om arrangementet:  
Sted: Kalundborg Lærerkreds, Nytorv 8, 4400 Kalundborg 
Tidspunkt: Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 16.30-19.00 
Pris: gratis 
Arrangementet er inkl. smørebrød. 
 
Aftenens program er sammensat i samarbejde med professionelle bolig- og forsikringsrådgivere fra Lån & 
Spar og Lærerstandens Brandforsikring.  
 
Bemærk at der er et begrænset antal pladser til arrangementet.  
    
Tilmeld dig her 
 053@dlf.org  eller hos in TR inden 1. okt. 2019 
 
Venlig hilsen 
Kalundborg Lærerkreds 
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