
1. Bli kjent i området før du kjøper
Lei boliger på forskjellige steder på den 
franske Riviera slik at du blir lokalkjent. 
Gjennomgå gjerne muligheter i de mest 
aktuelle områdene med lokale meglere. 

2. Definér ditt boligbehov
Gjør et grundig forarbeid med å definere 
ditt boligbehov. Dette sparer deg for tid 
og krefter, og du unngår bomturer med 
irrelevante visninger. 

3. Sett opp et budsjett
De fleste har økonomiske rammer. 

Hold deg til budsjettet, og innhent lokal 
kunnskap om prisbildet–det kan variere 
enormt innenfor små avstander! Husk at 
brukt er billigere enn nytt. 

4. Tenk miljø og sikkerhet
Hvordan fungerer lokalmiljøet om vin-
teren? Er det fastboende i området? 
Husk at et lukket og bevoktet område 
både er sikkert og praktisk.

5. Gjør et utvalg av objekter
Skaff deg et sammenligningsgrunnlag 
gjennom å plukke ut 6–8 aktuelle boliger 
for vurdering. 

6. Bruk fagfolk
I Frankrike er det andre prosesser og 
regler enn i Norge, blant annet står du 
som kjøper i langt større grad ansvarlig 
for å finne eventuelle feil og mangler ved 
boligen. For NOK 3–8 000 får du en fag-
mann til å vurdere boligen før du kjøper. 
Dette kan være vel anvendte penger! 

7. Kjøp ikke på egenhånd
Kontraktsprosessene i Frankrike er 
svært kompliserte, og ivaretas av en 
notar. Finn en megler du stoler på til å 
hjelpe deg gjennom prosessene. Prøv al-
dri å kjøpe bolig på egenhånd! 

8. Ikke glem tilleggskostnadene
Husk at notaravgift på 7% kommer  i 
tillegg til kjøpesummen. Ta hensyn til 
dette i budsjettet ditt!

9. Vurdér valutalån i Frankrike
Franske banker tilbyr euro-lån på opp 
til 80% av kjøpesummen over 15 år. Fly-
tende rente fra ca. 3,5%–fastrente ca. 5%. 
Skal den norske renten opp?

10. Lær deg skattereglene
Sett deg inn i skatteplikt og fradragsrett 
i Norge og Frankrike. Vær klar over at 
det er inngått en skatteavtale mellom 
Norge og Frankrike for å unngå dobbel-
beskatning–og skatteunndragelse...
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