
 

 

Nybolig Horsens Ejendomskontor – Vitus Berings Plads 6 

 

Henvisningsblanket 

Du er blevet henvist igennem HKOE     

Når du sætter dit hus til salg igennem Nybolig Horsens Ejendomskontor, får du ekstra markedsføring i form 

af Facebook og Århusannoncering til en værdi af kr. 

Vi ser frem til et godt samarbejde 

Med venlig hilsen  

Nybolig Horsens Ejendomskontor                                   

 

Navn:___________________________________

Adresse: ________________________________

Telefonnummer:_______________________

E-mail: _________________________________

Navn på vedkommende, som har henvist til Nybolig Horsens Ejendomskontor:_____________________

     

 

Vitus Berings Plads 6 – 8700 Horsens – tlf.:  7628 2600 – mail: 8701@nybolig.dk

 

      

du sætter dit hus til salg igennem Nybolig Horsens Ejendomskontor, får du ekstra markedsføring i form 

og Århusannoncering til en værdi af kr. 7000,- uden beregning 

                                    

 

Navn:___________________________________ 

________________________________ 

____________ 

________________________________ 

Navn på vedkommende, som har henvist til Nybolig Horsens Ejendomskontor:_____________________

   

 

Nybolig Horsens Ejendomskontor består af 4 

afdelinger i Horsens, Jelling, Tørring og Brædstrup. 

Dette sikrer dig det stærkeste netværk 

8701@nybolig.dk              

 

du sætter dit hus til salg igennem Nybolig Horsens Ejendomskontor, får du ekstra markedsføring i form 

Navn på vedkommende, som har henvist til Nybolig Horsens Ejendomskontor:_____________________ 

 

estår af 4 

afdelinger i Horsens, Jelling, Tørring og Brædstrup. 



 

 

Nybolig Horsens Ejendomskontor – Vitus Berings Plads 6 

 

Nybolig Horsens Ejendomskontor

Nybolig Tørring

Nybolig Brædstrup

Nybolig Jelling

Vitus Berings Plads 6 – 8700 Horsens – tlf.:  7628 2600 – mail: 8701@nybolig.dk

 

 

 

 

 

Nybolig  

Horsens Ejendomskontor

 

Hos Nybolig på Vitus Berings Plads samt vores 

afdelinger i Tørring, Brædstrup, Jelling og vores 

erhvervsafdeling – er vi 21 engagerede 

medarbejdere, som altid er klar til at hjælpe og 

rådgive omkring ejendomshandel

drejer sig om salg eller køb af boliger. 

Vi er byen mest sælgende ejendomsmægler

vi står altid til rådighed for at hjæ

bedst muligt.  

Vi sætter en ære i at holde et højt kvalitetsniveau. 

Skal du sælge, så lægger vi stor vægt på at give dig 

en realistisk salgsvurdering baseret på vores 

indgående lokalkendskab. 

 

Vi kan kontaktes på telefon 7628 26

eller mail på 8701@nybolig.dk

 

Med venlig hilsen  

Nybolig Horsens Ejendomskontor

 

Nybolig Horsens Ejendomskontor 

Nybolig Tørring 

Nybolig Brædstrup 

Nybolig Jelling 

8701@nybolig.dk              

 

Horsens Ejendomskontor 

Hos Nybolig på Vitus Berings Plads samt vores 

afdelinger i Tørring, Brædstrup, Jelling og vores 

er vi 21 engagerede 

, som altid er klar til at hjælpe og 

rådgive omkring ejendomshandel, hvad enten det 

køb af boliger.  

en mest sælgende ejendomsmæglerbutik, og 

vi står altid til rådighed for at hjælpe vores kunder 

Vi sætter en ære i at holde et højt kvalitetsniveau. 

Skal du sælge, så lægger vi stor vægt på at give dig 

algsvurdering baseret på vores 

telefon 7628 2600  

8701@nybolig.dk 

Nybolig Horsens Ejendomskontor 


