
Arbejdsproces for bestilling af rapporter og tilbud   

 

                                                                                                                                       

 

Rapporter bestilles i 
system

•indenfor 1 arbejdsdøgn:
•Bygningssagkyndig kontakter 
kunden

•Du bliver orienteret om, at 
bygningssagkyndig er tildelt

Alle afventer 
Bygningssagkyndige 
besøger kunden og 

besigtiger

•Dato for besigtigelse bliver 
aftalt imellem kunden og 
Bygnignssagkyndig

•Kunde kan med fordel 
udfylde sælgeroplysninger 
og fjerne eventuelt bohave i 
kælder og kvist

Rapporterne 
uploades på sagen i 

system

•Indenfor 2 arbejdsdøgn efter 
besigtigelsen:

•Rapporterne uploades 
direkte på kundens sag i 
systemt

•Kunden modtager rapporter 
på mail

•FRIDA modtager rapporter 
og udarbejder tilbud

Forsikringstilbud 
kommer direkte ind 
på sagen i system

•Indenfor 1 arbejdsdøgn efter 
modtagelse af rapporter:

•Du modtager 
forsikringstilbud på 
Ejerskifteforsikring fra FRIDA 
direkte ind på kundebilledet i 
system

•Samtidig sender FRIDA mail 
til dig med tilbud på 
Husforsikring og 
Sælgeransvar

Færdigbehandling

•Ejendommen sælges
•FRIDA følger gerne op og 
tager dialogen med køber 
om ejerskifteforsikring

•Hvis ejendommen ikke er 
solgt - kan rapporterne 
genbestilles
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Udvidet pakke -  INKL. genbesigtigelse af tilstandsrapport, allonge, 12 mdrs. Betalingsfrist, LOGIQ & 
INSPIIRE 
0-299 m²   
Tilstandsrapport, Energimærke og El-eftersyn:   Kr.  11.590  
Sommerhuspakke: Tilstandsrapport og El-eftersyn:   Kr.    8.290  
 
Basis pakke -  INKL. genbesigtigelse af tilstandsrapport, allonge, LOGIQ & INSPIIRE 
0-299 m²   
Tilstandsrapport, Energimærke og El-eftersyn:   Kr.  10.590  
Sommerhuspakke: Tilstandsrapport og El-eftersyn:   Kr.    7.090  
 
Andre ydelser -  INKL. genbesigtigelse af tilstandsrapport, allonge, LOGIQ & INSPIIRE 
0-299 m² 
Tilstandsrapport, Automat- Energimærke og El-eftersyn:   Kr.    8.790 
Tilstandsrapport og Energimærke:     Kr.    7.990  
Tilstandsrapport og El-eftersyn:     Kr.    7.790  
Tilstandsrapport:     Kr.    5.290  
 
Andre ydelser -  INKL. LOGIQ 
Energimærke:      Kr.    5.290  
El-eftersyn:      Kr.    2.490  
 
Ekstra rapport ved ejerlejlighed (gælder ved villalejligheder, ideel anpart o.l.)  
Tilstandsrapport:     Kr.    2.490  
El-eftersyn:      Kr.    1.490  
 
Andre ydelser  
INSPIIRE      Kr.    1.218 
Førsyn pr. rapport     Kr.       990  
Hastegebyr (indenfor 3 hverdage) tillægges det valgte produkt:  Kr.       990  
Automat energimærke      Kr.       990  
LOGIQ      Kr.       750 
 
Genbesigtigelse af tilstandsrapport eller el-eftersyn  
Bestilt samtidigt som oprindelig rapport:    Kr.    1.000  
Bestilt efterfølgende:     Kr.    2.500  
 
 
Ejendomme 300- 499 m² tillægges prisen    Kr.    2.000 
Ejendomme 500 - ? m²:     Efter aftale  
 
Genbesigtigelser skal bestilles senest 30 dage efter udløb af rapport. 
Priserne er vejledende pr. 01-06-2020 og inkl. Moms og gebyrer. 
 


