
Alt hvad I som andelsboligforening 
eller ejerforening har brug for –  
ét sted



BOLIGEXPERTEN er Danmarks største  
administrationsselskab, som udelukkende  
administrerer andelsboligforeninger og ejer- 
foreninger. 

Vi tilbyder et fuldt spektrum af administrations- 
og rådgivningsydelser:
•  Administration af andelsboligforeninger og  

ejerforeninger
• Finansiel rådgivning
• Byggesagsadministration
• Teknisk rådgivning
• Juridisk rådgivning

1.  Vi er ca. 50 ansatte og administrerer ca. 400 
foreninger, som svarer til ca. 20.000 lejligheder. 

2.  Vi er specialister med mere end 28 års erfaring.
Hvor ejendomsadministration typisk omfatter 
både administration af boliglejemål, erhvervsle-
jemål, investeringsejendomme, butikscentre, 
ejerforeninger og andelsboligforeninger, har 
Boligexperten valgt udelukkende at fokusere på 
foreningsadministration. Dette betyder at alle 
vores medarbejdere har spidskompetencer inden-
for de centrale fagområder i administrationen af 
ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Det siger kunderne -  
se udtalelserne på 
boligexperten.dk/det-siger-
kunderne
 

3.  Førende IT løsninger - Vi er førende inden for 
moderne online-løsninger til foreninger, der gør 
hverdagen lettere for beboere og bestyrelser. 
Vi tilbyder en ny platform for digital kommu-
nikation og opgavestyring, som overholder de 
nye regler i persondataforordningen og som 
indeholder beboerboks, opslagstavle, nyheds-
brevsfunktion, opgavestyring, SMS-service, 
dokumentarkiv, foreningshjemmeside m.m. 
Bestyrelserne godkender regninger i digi-
talt workflow, som giver det fulde overblik 
sammen med online økonomioversigter med 
indskannede bilag. Alt fungerer på PC, tablet og 
smartphone.

4.  Full Service Administration - administratorer, 
økonomer, advokater og byggeteknikere. Alle 
administrative opgaver kan løses i huset, men 
også finansiel, juridisk og teknisk bistand er  
In-house.

5.  Faglig erfaring er en vigtig faktor, når kunderne 
skal rådgives og problemerne skal løses. Vi er 
stolte af, at mange af branchens dygtigste og 
mest erfarne medarbejdere har valgt at arbejde 
i Boligexperten.



Boligexperten afholder 
gå-hjem-møde med 

sine kunder 

Overvejer I ny ejendomsadministration?

Professionalisme og personligt engage-
ment kendetegner vores tilgang til ejen-
domsadministration. Til daglig hjælper vi 
ca. 400 foreninger i alle størrelser  
med at administrere mere end ca. 20.000  
lejligheder. Vi kan også hjælpe jer - og det 
er nemt at skifte administration!
 
Lad os tale sammen om hvordan vi kan 
gøre en positiv forskel for jeres forening! 
Bestil et gratis tilbud på ejendomsadmi- 
nistration eller arrangér et uforpligtende 
personligt møde.

Tlf: 33 22 99 41

boligexperten.dk



Kontakt os allerede i dag og få et 
uforpligtende tilbud:

Tlf: 33 22 99 41

Adm. direktør Preben Løth 
preben@boligexperten.dk

Vi skiftede til Boligexperten 
for et halvt år siden
 
Vi skiftede til Boligexperten for et halvt 
år siden hos min andelsforening, hvor jeg 
sidder i bestyrelsen. Det eneste vi fortryder 
er, at vi ikke gjorde det for flere år siden. 
Boligexperten er super professionelle, 
responderer hurtigt og er en super hjælp 
i driften af andelsforeningen. Kan klart 
anbefale dem til alle der overvejer at skifte 
administrator.
 
Frederik Dannevang (formand)
A/B Peder Skrams Gade 16 A-C (22 lejligheder) - 2017

Rigtig meget tilfreds med Boligexperten
 
Godt styr på generalforsamlinger, pro-
fessionel rådgivning, vejledning og super 
understøttelse af bestyrelsen.
 
Jesper Kjærsgaard (formand)
E/F Niartherum, Nærum (78 lejligheder) - 2017
 

 


