Namn

Formulär bostadsguide

Version 2017-001

www.nilssons.se www.torreviejabostad.se

Underlag för analys/sök av bostadsförslag

Mail

Telefon

Datum

Fyll i här >>
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Delfrågor

A

Svar >

Budget
Bostadstyp
Nytt, Projekt, Begagnat
Om Lägenhet 1
Om Lägenhet 2
Om Radhus/Villa 1
Om Radhus/Villa 2
Utsikt
Pool i område/urb

B

C

D

< 100 000 €
Lägenhet
Nybyggt el. 0-3 år
Våning1/markplan
Altan/Balkong
1 plans eller 2?
Altan/Balkong
Havsutsikt
Prio 1

< 150 000 €
Radhus
4-10 år
Mellanplan
Takterass
Urbanisation
Takterass
Pool/innergård
Önskvärt

< 200 000 €
Villa
Äldre än 10, bra skick
Takvåning
Hiss
Urbanisation Inhägnad
Trädgård/uteplats
Skog, berg, park
Kvittar

> 200 000 €
Finca/Landet
Renov-objekt
Inte Urbanisation
annat?
Inte Urbanisation
annat?
Kvittar
Nej

10 Pool Egen/Privat
11 Orientering (viktigt)
12 Sovrum

Prio 1
Sydvänd
1

Önskvärt
Väst
2

Kvittar
Öst/Norr
3

Nej
Kvittar
>3

13 Bad/Toa
14 Boyta

1
35-50

2
50-65

3
65-80

Kvittar
>80

Bad/Sandstrand
0-500 m
Golf
Hav/Sjö
0-500 m

Klippor OK
500-1000m
Boule
Berg/Natur
500-1000m

Kvittar
1000-2000m
Vandring
Stad
1000-2000m

Kvittar
Kvittar
Kvittar
Kvittar
Kvittar

0-500 m
0-500 m

500-1000m
500-1000m

1000-2000m
1000-2000m

Kvittar
Kvittar

15
16
17
18
19

Strandmiljö i närheten
Avstånd hav m bad
Sport/Intresse
Utsikt
Torrevieja Centro/Paeso

20 Com.Centro/Affärscentra
21 Restauranger/mataffär

Svar: t ex 1 A, B och/eller "Egen text" åxå
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22
23

>Region på Costa Blanca
>Region i/runt Torre

Torrevieja
Nord/Nordöst

Costa Blanca Syd
Centro

Costa Blanca Norr
Ost/Sydost Habaners

Alicante
Syd/Sydväst

24

>Detaljerade områden 1

Aguas Nuevas

Rosaleda/Frutales

La Mata

Guardamar

25

>Detaljerade områden 2

Los Altos

Punta Prima

Villa Martin

Acequión/Naúfra.

26
27

>Detaljerade områden 3
>Välj 1 eller flera alt.>

Centrum
La Zenia/Flamenca

Los Balcones
x

Torreta
x

Ciudad Quseeda
x

A

28
29
30
31
32

När önskas boendet
Syfte
Familj
Ålder
Övrig info

Snarast
Övervintring
Singel
20-40

B

om några månader
Flytta hit
Par
40-60

C

om ett halvår till ett år
Sommar/Sem./lov etc
Barnfamilj små
60+

D

Eller ange när
Uthyrning prio 1
Barnfamilj tonår
Vet inte :)
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Bra frågeställningar att fundera igenom
Var vill du bo? I vilken region, stad eller område?
Vill du bo i lägenhet, radhus eller fristående villa?
Vill du bo nära stranden?
Vill du bo nära havet? (Inte alltid samma sak som att du har en badstrand nära dig)
Vilken utsikt vill du ha? Ett hus på andra sidan gatan, en "friare" utsikt eller kanske vatten?
Vill du bo nära golfbana eller någon annan fritidssysselsättning?
Vill du bo i stadsmiljö eller i en lugnare miljö (en urbanisation)?
Hur många sovrum behöver du?
Hur många badrum behöver du?
Vill du köpa möblerat?
Vill du ha takterrass eller räcker det med balkong?
I vilket väderstreck vill du ha balkongen? Under de varma sommarmånaderna så är ett läge i norr att
föredra för att få svalka, medan de under den kyligare vintermånaderna behöver komma in sol för att
värma upp.
Vill du ha tillgång till pool? Egen eller gemensam?
Är det OK att betala 4-5€/person för att betala i en allmän pool?
Hur nära vill du bo pool/strand? Hur nära kan du tänka dig att ha andra/främmande pool/strandbesökare?
Vill du ha tillgång till takterrass? Egen eller gemensam?
Hur högt upp vill du bo om det gäller en lägenhet? Vill du bo längst ner (baja), någon trappa upp, i
mitten någonsans eller rent av i en penthouse (atico)?
Behöver du ha hiss?
Behöver du ha ett förråd?
Behöver du parkeringsplats eller garage?
Brukar det finnas lediga parkeringsplatser nära (på gatan)?
Hur långt kan du tänka dig ha till service som större matvaruaffär? Hur långt kan du tänka dig gå
(eller dra) dina matinköp?
Hur stort utbud vill du ha på restauranger och hur nära ska de ligga?
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Hur ser det ut när du ska åka hem från restaurangbesöket? Kan du gå, hur sent går bussarna eller
måste du ta taxi? Om du ska promenera hem sent: Känns promenadvägen säker?
Finns det en restaurang/bar/pub nära dig? Kommer ljudet att störa dig?
Hur nära vill du bo allmänna kommunikationer? Tänker du klara dig utan bil? Var stannar lokalbussen
och hur ofta går den?
Hur vill du att omgivningarna ska se ut när det gäller promenadvägar? Upplysta med mycket folk i
rörelse eller är det OK med mörka vägar där det inte rör sig så mycket folk på kvällen?
Hur känslig är du för externa ljuskällor som gatlysen och billyktor (som kan lysa in i huset)?
Hur tar du dig till/från flygplatsen?
Det viktigaste av allt:
Vilken är din budget? Både när det gäller inköp och driftkostnader (fastighetsskatt, kommunskatt,
avgift till samfällighet, el, vatten, bankavgifter och hemförsäkring).
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