Öröklés
Akár milyen szomorú is az esemény, amikor egy közeli hozzátartozó meghal, azért örökölni mindenki szeret.
Egyedül az ingatlan az, aminek van látszata. Az összes többi tárgy, amit örökölhetünk, szépen lassan eltűnik a
szemünk elől.
Nem az illetékekről és az egyéb jogi történésekről akarok írni, hanem arról, hogy mit kezdj az örökségeddel.
Ami a lényeg, hogy a pénz önmagában nem ér semmit. Egy átlagember kezében gyakorlatilag a pénz elég,
semmivé válik.
A pénznek van egy JÖVŐBELI értéke, és ez a lényeg!
Fogod magad és eladod az ingatlant, majd elköltöd a pénzt. A hirtelen, vagy könnyen jött pénz, könnyen is
megy el.
Nagyon fontos, hogy ami értékkel rendelkezel, azt ne kótyavetyéld el. Egy komoly pénzügyi alapot jelenthet, a
későbbi életedre. Az örökséged jövőbeli értékét kell nézned.
Az is lehet, hogy te nem látod benne a lehetőséget, de biztosan van olyan ember, akinek egy komoly értéket
jelent.
A befektetések és a vállalkozások világában a havi rendszeres bevételnél nincs fontosabb!
Neked is erre kell szert tenned!
Ha akarod, értékesítsd az ingatlanod, de mivel a pénz önmagában értéktelen, azonnal vegyél olyan ingatlant,
amiből havonta pozitív bevételed van.
Olyan helyen vegyél ingatlant, ahol sok ember szeretne lakni, lehetőleg a városközponti helyén helyezkedjen el.
Azt viszonylag könnyen ki tudod adni. Ettől a perctől, van egy biztos havi bevételed.
Ismerned kell annak a városnak az ingatlan piacát, ahol az örökölt ingatlanod van. Vannak országos ingatlan
oldalak, ott be tudod lőni az eladási/bérbeadási árat.
A WEB-en körbe tudsz járni, meg tudod nézni a környéket. A szomszédokat személyesen kell megnézned, akkor
is, ha esetleg úgy gondolod, hogy ismered őket. Nézd meg a körülményeiket úgy, mint egy üzletember. Azt kell
látnod, mennyire nívós a lakókörnyezet, mert az dönti el, hogy mit tudsz kihozni belőle, rövid/hosszú távon.
Ingatlan esetében a személyes bejárást SOHA nem szabad kihagynod! Ez az első és legfontosabb lépés.
Én minden alkalommal megnéztem a megvásárolni kívánt ingatlanomat. Volt olyan ingatlan, bár nagyon
tetszett, pont a szomszéd miatt nem vettem meg. Egy balatoni ház volt, nekem a környéktől kezdve minden
megfelelt, kivéve a szomszédot, aki sajnos gyűjtögető volt és gyakorlatilag, az én nézetem szerint egy
„szeméttelepet” üzemeltetett. Valószínűleg hosszútávon sok problémától kíméltem meg magam.
Az örökölt ingatlan elhelyezkedése nagyon fontos, mert lehet, hogy el sem kell adnod, egyszerre bérbe tudod
adni.
Én a passzív bevétel híve vagyok, ez nem azt jelenti, hogy nem kell vele egyáltalán foglalkozni, inkább azt
jelenti, hogy, ha jól csinálod meg az alapokat, akkor utána minimális erőfeszítéssel könnyedén áramlik feléd a
pénz.
Minden rosszban van valami jó, meghalt egy közeli hozzátartozód, ez rossz, viszont kaptál egy lehetőséget, ez
jó. A lehetőség csak akkor ér valamit, ha tudsz vele élni.

Ha eddig rossz volt a pénzkezelési szokásod, akkor ez a lehetőség simán elúszik. Vagyis kaptál egy lehetőséget,
arra hogy alakítsd a szokásaidat, arra hogy új szokásokat vegyél fel, amitől egy új és jobb fordulatot vesz az
életed.
Ragadd meg a lehetőséget, hisz az öledbe hullott egy ingatlan. Amilyen könnyűnek hangzik, olyan nehéz
megtartani és fialtatni. Az ingatlan tőkét jelent neked, és a későbbi sikeres életed alapja.
Olyan emberekre hallgass és fogadj el tanácsot, aki ebből él. Úgy értem, hogy a befektetésének a hozamából,
és nem ingatlan ügynök. Természetesen kérd ki egy-két ingatlanos ismerősöd véleményét is.
Azt tartsd szem előtt, hogy az ingatlanosok elsősorban eladni akarnak, és ennek szellemében adnak neked
„tanácsot”.
Legyen egy nagyon pontos elképzelésed, hogy mit akarsz az ingatlanoddal kezdeni. Olyan jövőt kell látnod, ahol
ezen ingatlan segítségével még több ingatlant veszel és üzemeltetsz.
Láss egy kényelmesebb és jobb életet, amit az ingatlanod segítségével fogsz elérni.
Az alapod megvan, és ha van egy INGATLANOS CÉLOD, akkor lesznek ingatlanaid!

Regisztrálj! http://www.ludmanhaz.hu/hu/hirlevel_video/

