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Nog geen vakantiewoning in Zweden maar
driftig opzoek:

Mijn man en ik dromen al jaren van een vakantiehuis in Zweden.
Maar hoe pak je zoiets aan? Waar moet je beginnen? We spreken de taal niet, zijn
niet op de hoogte van de Zweedse wetgeving en kunnen niet voor elke leuke
advertentie die we voorbij zien komen even op en neer rijden of vliegen. Kortom;
de hele zoektocht is gedoemd te mislukken als we geen geweldige makelaar
zouden hebben.
Via het internet kwamen we terecht bij Eric en Tamara. De kennismaking per mail verliep
buitengewoon prettig. Daarna gaven wij een officiele zoekopdracht.
De lijst met aangeboden woningen zag er op papier goed uit, maar hierna begon de
zoektocht pas. En dus maakten we een selectie en is mijn man langs alle huizen gereden
waarvan we dachten dat het wellicht wel iets voor ons zou zijn.
De afspraken waren allemaal geregeld door Eric en Tamara. Alles en iedereen was op tijd,
behalve mijn man die nog wel even moest wennen aan de lange Zweedse afstanden.
Een huisje sprong er direct echt uit. De ligging, de bouwstijl, de omringende natuur; dit
huisje had helemaal alles, en de ligging was adembenemend!
En dus volgde er een bouwkundige inspectie, uitgevoerd door Eric. Deze toonde een groot
vochtprobleem aan. Na een volgend bezoek onzerzijds aan ons droomhuisje – vergezeld
door een volgend bouwkundig expert, welke was geregeld door Eric en Tamara om het
vochtprobleem nader te onderzoeken – bleek echter dat er iets mis was met de constructie
waardoor het optrekkend vocht dermate grote complicaties met zich mee zou kunnen
brengen in de toekomst dat deze aanschaf niet verantwoord zou blijken te zijn.
Nog steeds denken we aan dat ene mooie huisje, maar de volgende foto’s van de meest
schitterende woningen verschijnen alweer op ons scherm. En dus staat het vervolg van
onze zoektocht alweer gepland in onze agenda’s, en wel voor komend voorjaar.
En zeker weer met Eric en Tamara, want een goede makelaar weet ook aan te geven
wanneer je een bepaalde aanschaf beter niet zou kunnen doen.
In 2012 gaat het ons zeker lukken (-: !!
Groetjes,
Ariane Meijer
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