Nem fizetnek a bérlők!
A legnagyobb félelmed, amiről sokan mesélnek, hogy nem fizetnek a bérlők, sőt leélik az ingatlant, ezzel kárt
okoznak. Hónapokkal tartoznak neked, illetve a rezsit sem fizetik. Mire erre rájössz, addigra már messze járnak.
Valljuk meg a törvényi út egyenlő a nullával.
Legtöbbször nem tudod behajtani a tartozást legális úton, mert nincs jövedelmük. Ilyenkor az a kérdés, hogy
évekig a bíróságra akarsz járni, vagy hajlandó vagy megfizetni a tanuló pénzt.
Én személy szerint nem akartam még évekig mérgezni magam néhány szemét ember miatt. Vagy nyersz, vagy
tanulsz!
Végre sikerült megvásárolnod a befektetési ingatlanod, méghozzá bérbeadási célból. Vagyis havi fix bevételre
akarsz szert tenni.
Szerintem nagyon jó terv, mert az ingatlanod értéke hosszú távon nőni fog. Nyilván vannak csökkenések is az
ingatlan piacon. Mivel neked a havi passzív bevétel a fontos ezért az ingatlan értékének a változása nem
nagyon érint.
Bár merre is megy az ingatlanpiac, téged nem érint.
Mit kell tenned, hogy kiadd az ingatlanodat?
Először is, mivel befektető vagy, nyilván egy központi helyen vettél ingatlant. Olyan helyen vettél ingatlant, ahol
sokan akarnak lakni, ezért könnyen ki tudod adni.
Az ingatlanod vétel előtti kiválasztásán van a hangsúly, azt nagyon jól kell megválasztanod, akkor a
bérbeadással nem lesz baj. Biztos, hogy könnyen ki tudod adni.
Fontos, hogy szépen újítsd fel, mintha magadnak csinálnád. Ha nincs túl jó ízlésed, keress valakit, akinek van.
Kérdezz olyan embert, akinek tetszik a lakása. Merj segítséget kérni.
Természetesen én is jártam így. Az első esetben, nem tudták egyben kifizetni a bérleti díjat és a kauciót, csak az
egyiket. Túl sok volt az ígérgetés, ami gyanús lett. Alapfeltétel volt, hogy a rezsit fizetik, viszont ezt nem tudták
igazolni, csak a megható történeteiket hallgattam.
Ők 20 napot laktak nálam, amikor elküldtem őket. Gond nélkül el is mentek. Itt nem buktam semmit, egy pici
plusz volt rajta.
Ebből a történetből az a tanulság, hogy amikor hozol egy szabályt, hogy a beköltözés előtt elkéred a 2 hónap
kauciót és a bérleti díjat, akkor abból nem szabad engedned.
Ezek jó szabályok, már csak be kell tartanod!
Mielőtt bérbe adod az ingatlanodat, azelőtt kell szűrőket beiktatnod. Kérj igazolást a bérlőidtől, hogy miből
élnek, hol dolgoznak, van e autójuk, stb.
Én az ingatlanaimat üresen adom ki, elsősorban családoknak. A gyerekes családok ahol mindkét szülő dolgozik
stabilak. Őnekik már van vagyonuk, van bútoruk, van autójuk. Egyszóval anyagilag stabilak.
Kérdezd meg tőlük, hogy miért akarják az ingatlanodat bérbe venni.
A te célközönséged legalább a középréteg legyen, akik stabil anyagi helyzetben vannak.

A következő „bukásom”, amikor vettem egy ingatlant, ami nem volt túl szép állapotban, viszont azonnal bérbe
adtam. Mivel az ingatlan nem volt túl jó állapotban, ezért az „alsó” réteget tudtam csak megcélozni.
Egy ideig fizettek rendesen mindent, nem volt velük semmi gond. Így az éberségem is elaludt. Sajnos!
Ők nem akartak kiköltözni. A szerződésben benne van nekem, ha nem fizetik a rezsit, akkor lekötöm a vizet,
gázt, villanyt. Ezt meg is tettem. 2 nap múlva maguktól elmentek.
Itt mínuszos lett a bérbeadás.
Megint csak tanultam valamit, azt hogy ez üzlet! Ha a másik fél élethelyzete, vagy az érdeke változik, akkor nem
számít, hogy te korrekt vagy. Biztos, hogy a saját érdekeiket helyezik előtérbe, így nem érdekli őket, ha te
veszítesz.
Sajnos ez van. Minden hónapban ellenőrizd, hogy milyen állapotban van az ingatlanod, kérd el a befizetett rezsi
csekkeket. Ha nincs meg kérj magyarázatot.
3-4 havonta nézz utána, hogy fizetik e az ingatlanaid rezsijét a bérlőid.
Ha valamelyik bérlőd ki akar költözni, ilyenkor is nézz utána a rezsi fizetésének, fontos, hogy a 2 havi kaució
fedezze a költségeid.
Olyan szerződést kell írnod, ami a te érdekeid védi. Gondolj bele, hogy legalább 20 millió forintos értéket bízol
valakire, akit nem ismersz. Meg kell védened az érdekeidet!
A kaucióra a kaució szabályai érvényesek, vagyis nem lelakható, hanem a rezsibe és az esetleges felújításokra
kell költeni.
Én az ingatlanaimat felújítva, frissen festve adom ki, így is kérem vissza. Ezért kell legalább 2 hónap kauciót
kérni.
Összefoglalva, szűrd meg a bérlőidet, nézz utána, annak, amit mondanak. A bizalom alapja a pontos elszámolás,
itt nem szabad kiskaput hagyni. Ne hallgass megható történeteket, kit érdekel, nem a te bajod. Ne merülj ebbe
le, mert visszaélnek vele.
Nézz utána rendszeres időközönként a rezsi fizetésének, illetve nézd meg rendszeresen az ingatlanod állapotát.
Az elején kell megfognod, mondhatni nagyon kemény kézzel, éreztetned kell, hogy itt nincs kiskapu a számukra.
Ki kell építened egy tiszta és korrekt kapcsolatot, tartva a 3 lépés távolságot.
Tudom, hogy ezt nem könnyű tartani, de hidd el, megéri.
Szert fogsz tenni rendszeres havi bevételre, így az életminőséged javulni fog és neked ez a CÉLOD.

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

