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Det kan siges kort: ”Gå efter en dansk ejendomsmægler som reklamerer med tryghedsmærket”.Tryghedsmærket er et mærke, som Dansk Ejendomsmæglerforening giver ejendomsmæglere, som har autorisation til, at handle med boliger i udlandet. Det er forbrugernes sikkerhed for, at handlen foregår på et ordentligt juridisk og øko-nomisk grundlag.”I Danmark er det udelukkende danske statsautoriserede ejendomsmæglere og boligadvokater, der må formidle fast ejen-dom til danske forbrugere. Det gælder uanset om boligen ligger i Danmark eller i udlandet. Mange danskere tror desværre, 

at når blot de handler med nogen, der ta-ler dansk, så er alt i den skønneste orden. De tror, at det er ligegyldigt om man er statsautoriseret eller ej. Her må jeg skuffe dem. Det er imidlertid ulovligt at formidle boliger, hvis ikke man er statsautoriseret. Det er desuden kun en statsautoriseret ejendomsmægler, der kan tage det fulde ansvar for boligkøbet,” fastslår Peter Sim-mering, ejer af ToscanaBolig. Han kan berette om mange tilfælde, hvor danskere har ”brændt !ingrene” ved at købe hos en af de danske pirat-mæglere, som også !igurerer på markedet. Hos dis-se har køberen ingen sikkerhed for noget som helst. Sådanne formidlere har nem-lig ikke den fornødne indsigt i både dansk og italiensk lovgivning og kan derfor ikke rådgive fyldestgørende og korrekt om de juridiske og økonomiske konsekvenser af bolighandlen for den enkelte køber.

”Det er ærgerligt, at der !indes mæglere på markedet, som ik-ke har deres uddannelse, deres viden og deres autorisation i orden. Jeg kan der-for kun anbefale potentielle købere til, at gå efter DEs tryghedsmærke. Det giver ga-ranti for en høj forbrugerbeskyttelse og en tryg bolighandel,” siger Peter Simmering.Mange vælger, at hoppe på et !ly og shop-pe bolig hos lokale italienske mægle-re. Man skal dog være opmærksom på, at ifølge italiensk lovgivning har en itali-ensk mægler kun til opgave, at bringe kø-ber og sælger sammen. Når han har gjort det, så kan han tillade sig, at indkræve sa-lær fra både køber og sælger. Han har vel at mærke intet ansvar for at sikre, at kø-berne har det fulde overblik over, hvad de egentlig køber, inden bordet fanger. Dette er blot en af mange indviklede forskelle på dansk og italiensk lovgivning.

”For at være ejendomsmægler i Italien skal man tilsvarende være statsautori-seret efter italiensk lov. Det gælder uan-set om man er italiener eller udlænding. Det er værd at bemærke, at italienske ejendomsmæglere ikke har ansvar i for-bindelse med et boligsalg, som det fx er tilfældet i Danmark. Der er desuden så utrolig mange faldgruber, at det er håb-løst ikke at søge rådgivning inden man køber en bolig i Italien. Derfor kan jeg klart anbefale, at man søger grundig råd-givning hos en dansk statsautoriseret mægler med et solidt fagligt og kulturelt lokalkendskab,” anbefaler Peter Simme-ring, statsautoriseret ejendomsmægler MDE.
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Mange danskere har brændt nallerne på boligkøb i Spanien og Frankrig. Da bolig-boblen sprang raslede priserne ned. De 
pågældende danskere blev teknisk insol-vente, fordi de brændt inde med boliger, som de havde købt til en alt for høj pris i de år, hvor boligpriserne var på deres hø-jeste. Dette ville ifølge Peter Simmering kun sjældent kunne ske i Toscana.

”Nord- og mellemitalien og i særdeleshed Toscana klarer sig traditionelt rigtig godt. Toscanerne er rige med store friværdier i deres boliger, og den italienske krise er mindre mærkbar her end i mange andre italienske regioner. Det er Toscanas sto-re fremstilling og eksport af læ-dervarer, tøj, mode, mad og vin i høj grad medvirkende til,” for-tæller Peter Simmering.Området er ikke, som det er til-fældet mange steder i Spanien, 100% a!hængige af turismen, for at få samfundsøkonomien til at løbe rundt. Når den toscan-ske højsæson for turister eb-ber ud, så bor der fortsat mange mennesker i området, som går på arbejde og holder hjulene i gang. Det betyder for det første, at lokalsamfundet er velfunge-rende og for det andet, at der al-drig er ”døde perioder”.

”Toscanas mange smukke gamle stenhu-se og middelalderbyer har altid været at-traktive at bo i. Den slags boliger kommer der i sagens natur ikke !lere af. Fred-ningen af det toscanske landskab bety-der også, at der ikke bygges !lere boliger udenfor byzonerne og at man derfor und-går, at ens udsigt pludseligt bliver spole-ret af nybyggeri. Boligpriserne rammer med andre ord et fornuftigt leje, fordi ud-buddet og efterspørgslen altid ligger sta-bilt,” fortæller Peter Simmering.Man skal derfor ikke købe bolig i Tosca-na fordi det skal være en investering, som man tjener mange penge på. ”Man skal ene og alene købe en bolig i To-scana, fordi man er faldet for charmen og fordi man elsker, at holde ferie i områ-det,” fastslår Peter Simmering. Det vanskelige er formentlig ikke at blive totalt og aldeles forelsket i Toscana. Det 
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Peter Simmering:  Dansk tryghedsmærke er alfa omega
Ønsker du en tryg bolighandel i Toscana, så skal du vælge en statsautoriseret dansk 
ejendomsmægler med lokalt kendskab. Alternativet er, at stå med ”håret i postkassen”.

Stabilt boligmarked i Toscana
Selvom Italiens ministerpræsident Silvio Berlusconi er trådt tilbage og Europa slikker sårene efter !inanskrisen, 
så er det toscanske boligmarked ganske uberørt af situationen. Boligpriserne er helt stabile i Toscana.
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De toscanske boligpriser ligger stabilt.

4  |  FRITIDSHUSE             BOLIGMARKEDET



Af Vicki Torp

Nævn området Toscana i Italien og bille-derne af betagende landskaber, oliven-lunde, vinmarker og skønne middelal-derlandsbyer titter frem på den indre nethinde. Ejendomsmæglerparret Berit og Peter Simmering kender området som deres egen bukselomme. De har bred er-faring med salg og udlejning af idylliske boliger i Toscana. ”Interessen for Toscana vil altid være konstant. For området har det hele. Smukke maleriske landskaber, som har inspireret nogle af de største kunstmale-re gennem historien. Området byder på et væld af kulturskatte, ligesom der er de smukkeste vinmarker og olivenlunde så langt øjet rækker,”, fortæller Berit Simme-ring, der er marketing manager i det dan-ske ejendomsmægler!irma Toscana Bo-lig.Hun sprudler af glæde, når talen falder på det italienske svar på paradis: ”Der er ikke noget mere afstressende, hyggeligt og meditativt end for eksem-pel at tage del i olivenhøsten, som !inder sted i tidsrummet fra oktober til decem-ber. Olivenhøsten er en så vigtig del af lo-kalsamfundet, at mange butikker holder lukket, fordi man tager ud i olivenlunden og er med i høsten,” fortæller Berit.Men selv om mange formentlig kan blive enige om de toscanske fortræffeligheder, så hersker der ligeledes mange forudfat-tede antagelser om, hvem køber-klientel-let egentlig er. ”Vi sælger mange boliger til skolelærere. Det er altså ikke kun velhavende pensio-nister, som køber bolig i Toscana. De er der selvfølgelig også. Men også ganske al-mindelige børnefamilier er blandt vores kunder. Vi sælger alt lige fra små hygge-

lige lejligheder og originale stenhuse, til villaer og større landbrugs- og liebhaver-ejendomme,” siger Berit Simmering. Hun opfordrer interesserede til, at leje en feriebolig for at lære området at kende.”En måde at !inde ud af om man har lyst til at købe en bolig i Toscana er,  at star-te med at leje en. Prøv at tage en uge eller to i sommer- eller efterårsferien. Oplev en vin- eller olivenhøst og smag på de lokale delikatesser. Jeg er sikker på, at du ikke vil kunne stå for charmen,” siger Berit Simmering.

er nok mere den !inansielle del af bolig-købet, der er udfordringen.”Finansieringsmæssigt er de italienske banker yderst konservative. De låner næ-sten aldrig ud til udlændinge. Det bety-der, at danske boligkøbere skal have mid-

lerne med hjemmefra. Det kan ske ved at udnytte en eventuel friværdi fra helårs-boligen i Danmark eller ved opsparede midler,” siger Peter Simmering.Selvom man ikke skal købe en bolig i To-scana alene i investeringsøjemed, så er 

der, ud over de kulturelle, nogle klare ar-vemæssige fordele forbundet med købet. For boligen kan ifølge italiensk lovgiv-ning nemt overføres og gå i arv, uden sto-re skattemæssige konsekvenser.”I Italien kan en ejendom nemt gå i arv 

fra den ene generation til den anden. Her er ingen formue- eller arvebeskatning. Kun en mindre afgift i forbindelse med omskødning til arvingerne. Det er en stor fordel i forhold til fx i Frankrig og i Spani-en, hvor man skal betale en markant ar-veafgift,” slutter Peter Simmering. ”Toscana er for livsnydere i alle aldre”
”Mange tror, at det kun er velhavende pensionister, der køber feriebolig i Toscana. 
Det kunne ikke være mere forkert. Toscana appellerer bredt. Men fælles for køberne 
er, at de først og fremmest er livsnydere,” lyder det fra Berit Simmering, der er mar-
keting manager hos Toscana Bolig.

Berit og Peter Simmering.
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Familien Simmerings hus i Vinci.

Tip! Du kan stå på ski i Toscana. Blandt de mere ukendte italienske ski-sportsteder findes Abetone i Appeninerbjergene mellem Modena og Pistoia. Man står på ski mellem 1200 og 1950 meters højde i fire dale, der er forbundet via løjper med hinanden. I alt er der over 50 kilometer slalom-pister i dalene Sestaione, Della Lima, Dello Scoltenno og Val di Luce, hvoraf over 20 kilometer er udstyret med snekanoner.
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