b l i v v or e s a mb a ss a d ør

t il l id k a n ik k e k øb e s
… kun vindes. Det er afgørende for os,
at du føler dig involveret og tryg, når du
handler bolig. Din tillid er fundamentet
for vores succes. Vores priser er lette at
gennemskue og inkluderer alle udgifter.
Får du overraskelser, er de positive.
Måske derfor har kunderne givet os
topkarakterer i flere kundetilfredshedsmålinger. Som vi siger: Walk the Talk.

hjer t e t b a nk er
Indlevelse kan ikke fakes. Som mægler
skal vi forstå dit behov, og for at sælge
din bolig skal vi forstå køberens behov.
Vi er et team i bogstavelig forstand.
Vi har omfattende rutiner for at sikre,
at din hushandel foregår efter de høje
standarder, som vi er stolte over at
have. Jo, vi har travlt. Men det er fordi,
vores politik er at give dig mere, end du
forventer. Mærk efter.

Din anbefaling er den bedste reklame.
Vores ambition er at gøre dig så tilfreds,
at du taler godt om os. Derefter kommer
resultaterne af sig selv. Vi ser heller ikke
noget alternativ. Vi bor selv i byen og
møder dig på stranden eller i indkøbscentret. På et tidspunkt skal du igen
handle bolig. Så skal du huske os for
noget godt.

god kommunik at ion
f ejl er ingen t ing
Klar tale er et godt håndvåben, når man
skal skyde tvivl ned. Vi holder dig informeret, for vi ved, hvad det betyder for
din oplevelse. Det gælder om at sælge
din bolig til den rigtige pris til den rigtige
køber. Vores dygtighed er afgørende for,
at den rigtige køber får øje på fordelene
ved lige præcis din bolig. Nærkontakt
er kodeordet.

Vores team
HISTORIEN BAG...
danbolig-butikken i Snekkersten åbnede i 1989 i et nedlagt bageri som
den allerførste i danbolig-kæden, der i dag tæller over 140 butikker.
Butikken var ejet af den legendariske Ole Laugmann, der var en kendt
og respekteret skikkelse i Snekkersten.

Med vores traditioner for seriøsitet og godt håndværk er også vores butik
i Hørsholm nu blevet områdets bedst sælgende.

Maria Lindholm
Ejendomsmægler,
ansvarlig for
serviceteam
Tlf.: 4088 1799

Christina Sterndorff
Sagskoordinator,
afslutning af
bolighandler
Tlf.: 4912 2606

Bie Bornung
Sagskoordinator,
servicerer kunder
i salgsprocessen
Tlf.: 4912 2608

Mia Jørgensen
Sagskoordinator,
daglig kontakt
med vores kunder
Tlf.: 4912 2601

Siden begyndelsen har vores virke hvilet på et
fundament af stærkt lokalt kendskab og flere
generationers gode arbejde.
Traditioner, vi fører videre – fra Rungsted Kyst
til Ålsgårde.

Laugmann, Løgstrup & Bloch

Strandvejen 354,
3060 Espergærde,
Tlf.: 4913 0100

Usserød Kongevej 92,
2970 Hørsholm,
Tlf.: 4576 1400

Camilla Jensen
Ejendomsmægler,
servicerer kunder
i salgsprocessen
Tlf.: 4912 2615

www.danbolig.dk

Anders O. Larsen
Ejendomsmægler,
indehaver
Tlf.: 3073 5736

Christian Vernsted
Ejendomsmægler,
indehaver
Tlf.: 6122 2626

Jesper Laugmann
Ejendomsmægler,
indehaver
Tlf.: 2088 9800

Frederik Larnæs
Salgstrainee
Tlf.: 2444 6426

Produceret af Jakob Rubin Kommunikation

I 1999 flyttede vi til Espergærde, og i 2005 udvidede vi igen, nu i Hørsholm.

Sabrina Kloch
Ejendomsmægler
Tlf.: 2636 7727

Frederik Lysgaard
Salg og vurdering
Tlf.: 4166 5766

Jacob Müggler
Salgstrainee
Tlf.: 5365 3542

Sine Sahlberg
Sagskoordinator,
servicerer kunder
i salgsprocessen
Tlf.: 4912 2604

Mikkel T. Sølling
Ejendomsmægler
Tlf.: 2916 8088

Thomas Bloch
Ejendomsmægler,
indehaver
Tlf.: 5190 9520

Christian Løgstrup
Ejendomsmægler,
indehaver
Tlf.: 4088 1800

