
Vi håper at du vil føye deg inn i rekken av våre ambassa-
dører og anbefale oss videre til venner og bekjente.

Om du kjenner noen som tenker på å selge sin bolig eller 
fritidsbolig, setter vi stor pris på tips fra deg.

(Husk å spørre om det er greit at de får en gratis befaring 
og et meget godt tilbud på salg av bolig fra oss).

Takk for tilliten!

 Bli vår ambassadør
og støtt klubben din!

Thor Zevgren

Epost: thor.zevgren@hem.no
Mobil: 941 56 111

Navn

Navn på tipser

Tlf.

Adresse

Personnummer

Signatur Signatur

Konto

,den

Som takk for at du anbefaler oss videre vil Orkanger IF
motta kr. 2 000,-. Du mottar kr. 1.000,- fra oss, for hvert tips 
som fører til et salg gjennom oss.

Kontaktinformasjon på de personer som blir oppgitt i dette skjema vil 
kun bli benyttet for å tilby våre boligtjenester. Det er frivillig for ved-
kommende om de ønsker å benytte seg av dette tilbudet eller ikke.

Mitt tips:

Ta kontakt eller send skjema til:
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 Tilbud
til medlemmer av OIF!

Meglerprovisjon                             kr. 32.000,-
Tilretteleggelse                              kr. 14.900,-
Visning                                          kr.   1.500,-
Markedspakke   kr.          0,-
Utlegg og foto                                   kr.   9.600,-

Totalt                                                kr. 58.000,-

Eventuelt eierskifteforsikring og takstrapport kommer utenom.

Tilbud til medlemmer og familie
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Heimdal Eiendomsmegling avd. 
Orkanger
Orkdalsveien 49A
7300 ORKANGER
73 87 15 00
post@hem.no

Thor Zevgren
Eiendomsmegler MNEF, Partner

thor.zevgren@hem.no
941 56 111

Vegard Jørgensen
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

vegard.jorgensen@hem.no 
913 78 069

Vi svarer gjerne på dine spørsmål!

Heimdal Eiendomsmegling har blitt godt etablert på 
Orkanger og i Orkdalsregionen. Vi kjenner markedet 
her, og vet hva som skal til for å oppleve en trygg 
eiendomshandel. 

Thor Zevgren har 12 års erfaring fra Orkdalsregionen, 
og totalt 15 års fartstid i eiendomsbransjen.

Vegard Jørgensen er utdannet Eiendomsmegler-
fullmektig, MNEF og er født og oppvokst i Orkdalen, 
noe som gjør at han kjenner lokalmiljøet og bolig-
markedet veldig godt. 

Vi hjelper deg i prosessen med boligsalg, og sørger 
for at kompetanse og trygghet står i fokus.
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