



Costa del Sol Property jobber sammen med nye og 
eksisterende Spaniakunder hver eneste dag. Sammen 
med våre samarbeidspartnere bistår vi nordmenn med 
alle typer tjenester iforbindelse med eiendomskjøp på 
Costa del Sol. 


Costa del Sol Property AS er et norsk eiendomsmegler 
firma som holder til i Benalmadena Costa, like ved 
rundkjøringen på avenida Antonio machado 96. Selskapet 
ble opprettet i 2017, har 4 ansatte og vi har lang erfaring å 
selge og kjøpe eiendom både her Sør-Spania og i Norge. 
Vårt hovedområde er Benalmadena, Fuengirola, Mijas 
Costa og Marbella. Men vi jobber også i Malaga øst og 
utover mot Estepona. Vi har hatt tilknytning til Costa del 
Sol siden 1991 og kjenner kysten veldig godt. Felipe 
Valdes og Thomas Kjærrgård har hjulpe flere hundre 
nordmenn å etablere seg i Sør Spania siste årene. Både med hjelp til å skaffe seg en 
plass å leie eller kjøpe en bolig. Vårt beste råd er å leie først, få introdusert den vakre 
solkysten og finne ut av hvor man liker seg. Deretter starte boligsøket. Det finnes tusenvis 
av muligheter på solkysten og viktig å ha is i magen før man investerer. 


Våren 2020 opprettet vi selskapet Costa del Sol 
Vacation. Dette selskapet skal kun drive med utleie 
service. Her kan man få hjelp til å enten leie ut boligen 
sin på en proffesjonell måte eller dersom man trenger å 
leie en bolig har vi det. Vi venter å ha rundt 100 boliger 
de neste 2 årene, basert på kunder som har kjøpt bolig 
eller kontakter som ønsker å leie ut gjennom oss. 
Nettside: www.cdsvacation.com. Våre tjenester er store 
der man finner alt på ett sted.

Vi gir dere her 8 grunner for at vi kan være deres 
utvalgte formidler av bolig på solkysten. De andre 
grunnene finner dere under Referanser på vår 
hjemmeside www.cdsproperty.no


• Kontor i Norge, Benalmadena, og 2 uavhengige advokatkontorer i Marbella og 
Fuengirola. 


•  Autoriserte eiendomsmegler med utdanning fra BI i Bergen. Snakker flytende norsk, 
spansk og engelsk.  


• Samarbeidspartenere med opp til 30 års erfaring med eiendomstransaksjoner på Costa 
del Sol. 


• Utfører praktisk arbeid, tilrettelegging og oppfølging av kunden gjennom hele 
byggefasen. 


• Norsk teknisk inspektør fra byggebransjen i Norge inspiserer boligen før overtagelse, og 
utarbeider utbedringsliste med bilder som overleveres til utbygger og deg som kunde. 


• Organiserer arbeid i forbindelse med møblering og ferdigstillelse av boligen. 

• Tilbyr finansiering med sikkerhet i boligen med skandinavisk eller spansk bank. Norsk 

lånemegler som framskaffer det beste tilbudet. 

• Følger byggeprosessen av din bolig på vår hjemmeside. Se BYGGEFASER på menyen.




• Spesialisert oss på nybygg av leiligheter, rekkehus og villaer. I tillegg har vår 
søkedatabase rundt 29000 eiendommer på bruktmarkedet.


• Utleie av din bolig på en profesjonell måte. www.cdsvacation.com



