Att anlita
Skånes största
bostadsförmedling
Boplats Syd är en regional bostadsförmedling,
med förmedlingsuppdrag i fl era skånska kommuner,
åt över 60 fastighetsägare.
För mer information, kontakta:
Krister Hjelm
VD Boplats Syd
0734-16 00 61
krister.hjelm@boplatssyd.se

Boplats Syd
Lejonetpassagen , Stortorget 8 i Malmö
Telefon
010-20 22 500
Postadress
Stortorget 8, 211 34 Malmö
www.boplatssyd.se
info@boplatssyd.se

boplatssyd.se
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Varför anlita oss?
Boplatssyd.se – Skånes största bostadsförmedling
Boplats Syd är Skånes största bostadsförmedling, med över 70 000
registrerade sökande. Vi har 450 000 besök på vår hemsida i månaden,
vilket motsvarar 15 000 besök per dag. Våra fastighetsägare når ut till en
stor och bred grupp bostadssökande med skiftande önskemål och behov.
Det ger resultat - varje dag får 21 lägenheter nya hyresgäster genom
oss, vilket gör oss lika mycket till en hyresgästförmedling som en bostadsförmedling.
Vi har idag samarbetsavtal med över 60 fastighetsägare i 14 skånska
kommuner. Och vi lägger mycket tid och engagemang på att alltid kunna
förmedla ett hyresgästförslag som uppfyller de krav fastighetsägaren
ställt. Och det kostar fastighetsägaren ingenting.
Enkel och effektiv hantering
Vår kundtjänst tar hand om våra gemensamma kunder och svarar på frågor
kringden sökprocess som våra förmedlare administrerar. Vi tar även ansvar
för annonsering på vår hemsida, intresseanmälningar, samt bjuder in till
visning.

Avlastning och trygghet
Tillsammans med din personliga förmedlare går du igenom vilka kravprofil
sökande ska matchas mot. Din förmedlare kommer sedan att ha huvudansvar för att administrera dina inlämnade lägenheter.
I det arbetet ingår att ta hand om det arbetskrävande momentet att
hantera ansökningar och samlar in information och intyg som styrker att
din nya hyresgäst uppfyller dina angivna krav. Slutgiltigt är det du som
fastighetsägare som har sista ordet, och som ska godkänna hyresgästen.
Enkelt och tydlighet
Vår kö är rak, tydligt transparent och drivs utan vinstintresse. Dina lägenheter kan sökas av de av våra sökande vars registrerade profi ler matchar
dina satta krav. Genom att kraven är tydliga och lika för alla, förmedlade i
ett transparant system vet alla berörda varför de får, eller inte får en
lägenhet.

