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Denne bog indeholder en ajourført fremstilling om mangelshæftelsen for sælgere af faste ejendomme. Bogen
indeholder også en udførlig fremstilling om ejerskifteforsikringer. Denne fremstilling er skrevet helt om og er
væsentligt udbygget i forhold til bogens forrige udgave.
Den bygger på analyse af et stort antal afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring. Analysen er foretaget efter
bogens forrige ud-gave og har strakt sig over flere år. Bogen gør rede for, hvorfor aktører, der beskæftiger sig
professionelt med ejendomssalg, skal kende reglerne om ejerskifteforsikringer. Bogen påpeger bl.a.
flere »fælder« i disse regler.I bogen advares mod en tendens i retspraksis til at kæde reglerne om sæl-gernes
mangelshæftelse sammen med ejerskifteforsikringens dækning. Bogen gør herunder rede for, hvorfor den
ledende højesteretsdom om spørgs-målet efter forfatterens vurdering ikke bør tillægges betydning.Til bogen
knytter sig en materialesamling om mangler ved fast ejendom, som forfatteren driver på internettet under
adressen www.hpros.dk. Denne materialesamling afløser forfatterens bog »Den aktuelle retspraksis om
mangler ved fast ejendom«, der ikke vil komme i flere udgaver.MålgruppeBogen henvender sig til alle, der
arbejder med køb og salg af fast ejendom.Om forfatteren H.P. Rosenmeier er tidligere retspræsident ved
Retten i Odense. Han har skrevet bøger om mangler ved fast ejendom, der er udkommet i adskillige udgaver,

alle hos Karnov Group, og har desuden skrevet forskellige tids-skriftartikler om bl.
a.
mangler ved fast ejendom. Han driver materialesam-linger om udbudsret og mangler ved fast ejendom på
internettet (www.hpros.dk).
Kom sikkert gennem din bolighandel i Italien. Boligadvokat til fast lav pris. 3.
Din radiator virker ikke. 2. 3. AdvokatForRet er specialiseret i at rådgive klienter, som erhverver, besidder,
udlejer eller lejer fast ejendom – både erhvervsejendomme og beboelsesejendomme. I dette afsnit gennemgås
reglerne for, hvornår en udgift på fast ejendom kan anses. Forbrugerbeskyttelsesloven indeholder regler om
den såkaldte ”Huseftersynsordning. 4. I dette afsnit gennemgås reglerne for, hvornår en udgift på fast
ejendom kan anses. H. Kontakt Boligadvokatkontoret. 3. Faste lave priser Specialiserede landsdækkende
boligadvokater klar til at behandle hastesager læs vores store gratis guide til bolighandel Digital tinglysning –
hvordan foregår det. AdvokatForRet er specialiseret i at rådgive klienter, som erhverver, besidder, udlejer
eller lejer fast ejendom – både erhvervsejendomme og beboelsesejendomme. 2. H. Læs mere HER.

