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Der skal være tid til familien og
gode muligheder for fællesskab ...

“
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Fink Ejendomme skaber rammerne for den moderne familie, hvor familietid er
vigtigere end vedligeholdelsespligter. Fink Ejendomme bygger kvalitetsrækkehuse, og
vi vælger altid attraktive grunde med den bedste beliggenhed og tæt på skole, indkøb
og fritidsmuligheder. Vi bygger boliger i forskellige størrelser med mange muligheder
for individuelle tilvalg og udvendigt bygget i vedligeholdelsesfrie materialer. Der er
nemme, private haver med solterrasser. Vi går op i smukke lysindfald og lyse rum.
Der er højt til loftet i husets hjerterum – med køkken og stue – og det lyddæmpede
loft giver en fantastisk akustik. Vores HTH-køkken har indbyggede kvalitetshvidevarer.
Hos Fink Ejendomme er høj kvalitet standard.

”Det vi ikke er i tvivl om, når vi bygger huse, uanset om det er parcelhuse eller
rækkehuse, så er det huse, hvor der er tid til familielivet. Jeg er jo vokset op med
landbruget, hvor vi altid har været i arbejdstøjet, og derfor har det været det, der har
fyldt i mine værdier hele vejen op. Familien er den, der giver mening om mit liv, derfor
prioriterer jeg altid at have nogle tidsrum i hverdagen, hvor arbejde er arbejde, for vi
er nødt til at skulle have noget tid sammen. Det med tid til familien prøver vi på at
bygge ind i vores byggerier, især i køkken-alrummet, men også i badeværelserne. Der
er en tendens til, at badeværelset er et fælles rum.” – Jacob Fink.

Jacob Fink
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D I N E D R Ø M M E -
V O R E S E K S P E R T I S E

Vi ved, at køb af hus er en af de største investeringer i livet. Derfor har vi også stor
respekt for vores kunder og følger dem tæt igennem hele byggeprocessen. Vi er
lydhøre, interesserede i dialog og tror på, at åben og tillidsfuld kommunikation er
nøglen til et godt samarbejde. Målet er, at vores ekspertise kan hjælpe dig med at
forløse dine drømme.

Vi har til formål at udvikle og opføre moderne og funktionelt boligbyggeri. Vi er et
voksende team af medarbejdere, som har fingeren på pulsen og følger med i de
nyeste trends indenfor moderne boligbyggeri.

Vi har i virksomheden opbygget kompetencerne til at styre hele processen fra bar
mark til nøglefærdige huse i områder komplet med veje, infrastruktur, fællesarealer og
natur. Vi sætter en ære i, at den håndværksmæssige udførelse er helt i top og
anvender derfor udelukkende vores eget team af dygtige, kvalitetsbevidste
håndværkere og stiller store krav til vores leverandører.

B Y G D I N
D R Ø M M E B O L I G

Hos Fink Ejendomme bygger du din drømmebolig. Du er med fra starten og sætter
dermed dit helt eget personlige og unikke særpræg på netop din drømmebolig.
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Du besøger området og ser forskellige huse sammen med ejendomsmægler
eller vores boligrådgiver.
Individuelle løsninger fremvises og dialog om eventuelle ændringer i
plantegning m.m. indledes.

På baggrund af de indledende møder aftales tidspunkt for overtagelse og
købsaftalen underskrives. Den aftalte udbetaling indbetales og
bankgarantien stilles.

Intromøde med boligrådgiver vedr. den videre proces.
Besøg hos HTH-Køkken, hvor køkkeninventar vælges.
Møde med byggeleder vedrørende el-tilvalg, samt boligrådgiver om tilvalg i
huset. Afsluttende underskrift på samlede tilvalg.

På baggrund af dine tilvalg fortsættes byggeriet og dine valgte løsninger
bygges, monteres og opsættes. Du har altid mulighed for at kigge forbi og
se huset undervejs.

En uge før du modtager nøglen, gennemgår du sammen med boligrådgiver
og byggekoordinator huset for eventuelle fejl og mangler, som slutteligt
rettes og huset klargøres til aflevering.

Dit hus er nu færdigt. Vores boligrådgiver og byggekoordinator overdrager
nøgler, gennemgår huset med dig og sikrer sig, at du lander godt i dit nye hjem.

INDLEDENDE
KONTAKT

DIALOG OG
AFTALER

DIT
PERSONLIGE
VALG

BYGGERIET
FORTSÆTTES

GENNEMGANG
AF HUS

VELKOMMEN
HJEM

K Ø B S P R O C E S
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I R I N A & U L R I K B Ø N N E L Y K K E

I maj måned 2019 underskrev vi en købsaftale med Danbolig Herning vedr. køb af
kommende nyopført enderækkehus i Lind, hvor Fink Ejendomme er bygherre.
Lige fra første kontakt har vi haft en positiv oplevelse af medarbejderne hos Fink
Ejendomme. Vi kommer fra Nordjylland, hvor mentaliteten bl.a. byder på – en aftale er
en aftale – og det lever Fink Ejendomme fuldt op til. En af de største beslutninger i
livet er at købe fast ejendom, og for os er det vigtigt med troværdighed, overholdelse
af aftaler og kvalitet. Dette lever Fink Ejendomme også op til.

Vi oplever Fink medarbejderne er servicemindede, fleksible og meget ordentlige. De
står gerne til rådighed med gode råd, vejledning og hjælp til os som kunder.
Eksempelvis når vi som kunder har behov for vejledning til byggeriet, eller har behov
for lån af værktøj. I forbindelse med opførelsen af vores nye hus, havde vi et særligt
ønske om at skjule ledninger i væggen til brug for opsætning af surround sound
anlæg. Her var Fink medarbejderne igen behjælpelig med rådgivning samt udførelse
af opgaven.

Når vi som kunder har behov for hjælp, eller noget skal repareres i huset, kommer
Fink medarbejderne hurtigt og udbedrer fejlen. Det foregår i en meget imødekommende
og venlig facon, således vi føler os hørt og serviceret som kunder. Navnet er godt nok
Fink Ejendomme – det kunne sagtens ændres til Flink Ejendomme.

Vi giver hermed vores anbefalinger til Fink Ejendomme.
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M A T H I L D E & A L L A N

Vi flyttede i sommeren 2019 til Ikast fra Sjælland. Vi drømte om at bygge vores eget
hus, imens vi skulle udleve vores drømme i Midtjylland.

Vi var rundt og holde møde med forskellige byggefirmaer, men mavefornemmelsen
var der ikke helt. Da vi på opfordring af en kollega holdt møde med Kim fra Fink
Ejendomme var vi ikke længere i tvivl om, hvem der skulle bygge vores drømmehus.
Kim fangede hurtigt, hvad vi ønskede os. Han mødte vores ønsker med nysgerrighed
og åbenhed, han var hurtigt til at vende retur og ikke bange for at komme med hans
egen mening og holdning. Vores samarbejde var fra starten rigtig godt - vi havde
oplevelsen af, at det var vigtigt for Fink Ejendomme, at vores drømme blev opfyldt. Vi
glædede os til, at første spadestik skulle tages.

Med en boblende fornemmelse i maven gik byggeriet i gang. Vi kunne fra start til slut
følge med i byggeplanen, hvilket var super rart. Dialogen og samarbejdet var under
hele processen eminent, og derfor var vi meget trygge hele vejen. Vi kom i mål et
halv år efter første spadestik. Det var den vildeste følelse at få nøglerne. Det var også
en smule vemodigt at sige farvel til alle “vores” skønne håndværkere, som vi har gået
sammen med på byggepladsen i et halvt år. Håndværkere der har taget så meget
ansvar for, at huset blev helt som vi drømte om, samtidig med at der altid var været
fantastisk humør. Vi har fået vores drømmehus, og vi elsker at bo her.

Fink ejendomme har vores allerstørste og varmeste anbefalinger.



side 12

B E L I G G E N H E D
O G R A M M E R N E

Når vi beslutter os for en lokalitet og byggemodner det, er det vigtigste for os, at vi
både kan se os selv, vores boliger og kunder i det. Med andre ord er det vigtigt for os,
at boligerne får absolut attraktive beliggenheder og rammer - for intet er for godt til
vores ambitioner og kunder. Her ses en collage af vores huse tæt på smuk natur, som
vores kunder nu har etableret sig i og skabt gode rammer for deres liv og familier.

Koustrup Mark består af 60 huse, som er bygget rundt om Vognhuset, som blev
rejst tilbage i 2004. Vognhuset fungerer som en slags “forsamlingshus”, for beboerne,
som her kan arrangere skønne sociale arrangementer.

Lindebakken består af otte to-plans og 12 et-plans huse midt i et naturskønt område
- bygget og opført med udsigt til Holing- og Fuglsang Sø. Byggeriet er opført således,
at haver, altaner og terrasser fuldt ud udnytter solens stråler.

Bøgildvej er skønt beliggende i en lomme ved ”fuglekvarteret” i Ikast. Der er kort
gåafstand til gymnasiet, det nyopførte plejecenter samt den internationale skole. Der
er desuden gode muligheder for skønne traveture ved den nærliggende sø.

Tavlundparken ligger ved Lind, som er en aktiv by med masser af foreningsliv, tæt på
skole og daginstitutioner. I området er der let adgang til indkøb, bybus og gode
stisystemer. De nybyggede rækkehuse er opført med et stort vinduesparti, hvor der er
rig mulighed for at nyde den foranliggende have.

Bøgeparken er et naturskønt område i Hammerum. Alle husene er bygget med flotte
røde mursten, som får projektet til at udstråle noget særligt. Lokalsamfundet byder på
et godt foreningsliv, et moderne friluftsbad samt et spændende læringsrum på den
nye skole, Lindbjergskolen.

Koustrup Mark
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Huskøb er en af livets helt store investeringer og medfører et væld af følelser og forventninger. Derfor
er det vigtigt at du går ind i bygge- og købsprocessen med ro i maven og fuldstændig tryghed. Her
finder du de 5 bedste grunde til, at du roligt kan vælge Fink Ejendomme til at bygge og levere dit
drømmehus.

E R F A R I N G
Du har blot én chance for at bygge det ideele hus for dig og familien. Derfor er vores erfaring med
udvikling af boligprojekter i større skala vigtig for dig. Vores rådgivere og håndværkere har
omfattende erfaring på området og garanterer dig den bedste løsning, uanset hvad dine ønsker og
behov måtte være.

T R Y G H E D
Køb af nyt hus vækker mange følelser og skaber store forventninger. Derfor er det yderst vigtigt, at
have fuldstændig tryghed og ro i maven når du vælger leverandør til opgaven. Vi tilbyder dig et trygt
forløb uden uforudsete omkostninger og vores kvalificerede, nærværende og engagerede
medarbejdere tager dig i hånden helt fra starten, hvor huset endnu kun er en drøm, og indtil
slutningen hvor drømmen realiseres og nøglen til dit nye hjem overdrages til dig. Vi er desuden blevet
udnævnt Gazelle-virksomhed af Børsen hele fem gange og har opnået AAA-rating. Med andre ord er
vi her også i morgen.

F L E K S I B I L I T E T
For at dit nye hus rent faktisk bliver dit drømmehus er det vigtigt, at du har indflydelse på hvordan
det bliver designet, bygget og indrettet. Vi sætter derfor god tid af i købs- og byggeprocessen til at
lytte til dine ønsker og ud fra disse finde de bedste løsninger sammen. Det er hos os altid muligt for
dig at bruge din kreative sans til at opnå netop det hus, du ønsker dig.

K V A L I T E T
I Fink Ejendomme er kvaliteten i byggeriet én af vores tre kerneværdier. Vi sætter en ære i godt
håndværk, og derfor arbejder vi udelukkende med vores egne håndværkere frem for
underleverandører. Således har vi samtlige kompetencer internt i virksomheden, og det betyder at vi
har fuldstændig hånd i hanke med byggeriet. Beslutninger, ændringer og kommunikation mellem de
forskellige teams foregår derfor gnidningsfrit. Ud fra vores erfaring, er dette klart den bedste løsning,
som giver dig det bedste slutresultat i absolut topkvalitet.

V Æ R D I
Vores projekter er gennemtænkte og velplanlagte, hvorfor placeringen af dit hus altid er attraktivt i
forhold til dine ønsker. Vi bygger desuden i bæredygtige materialer og med metoder, som belaster
miljøet mindst muligt. Derudover udvikler vi huse og projekter med kunden for øje, hvorfor du vil
opnå maksimal værdi for pengene. Målet er, at dine drømme realiseres gennem vores ekspertise til
den bedst mulige pris og med så høj brugsværdi som muligt for dig.

5 G O D E G R U N D E T I L A T
V Æ L G E F I N K E J E N D O M M E
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Følg os på vores hjemmeside og de sociale medier

FinkEjendomme • Tlf.: +45 7577 2477 • Email: info@finkejendomme.dk • Web: www.finkejendomme.dk

V O R E S V I S I O N
– som guider alle vores beslutninger:

Vi ønsker at blive oplevet, som en troværdig og
nytænkende virsomhed med kunden i centrum.

Vi vil være førende indenfor moderne og
energivenlig boligbyggeri i topkvalitet.

Vi vil være kendt for at levere boliger,
som skaber maksimal værdi for køberen.

V O R E S K E R N E V Æ R D I E R
– som vi altid arbejder ud fra:

Kvalitet – vi sætter en ære i at skabe
de bedste rammer for dit nye hjem.

Grundighed – vi gennemarbejder altid din
nye bolig ned til mindste detalje.

Tryghed – vi lægger stor vægt på, at du føler dig tryg og
guider dig derfor gennem hele byggeprocessen.


