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Foss & Co Røyken/Hurum har lang fartstid i meglerbransjen, og vi er stolte over at vi har vært med 
i over 30 år. 30 år med salg av eiendom har gitt oss mange gode opplevelser og en solid erfaring 
med å realisere boligdrømmer til folk flest. Vår lange erfaring har gitt oss ydmykhet og en innsikt i 
bransjen du som kunde vil nyte godt av.
 
Vi lever av og for å lose deg trygt gjennom denne prosessen – enten du er på kjøps- eller salgs-
siden i bolighandelen. Overlat alltid denne jobben til noen som har gjort det før. Dine interesser 
og krav er noe vi tar svært alvorlig. Tilbake lover vi engasjement, vilje til ”å stå i kampen” for dine 
verdier samt å gi deg en positiv opplevelse av din boligtransaksjon.  
 
Derfor vender mange av våre tidligere kunder tilbake til oss og vil ha oss med på runde 2 eller 3  
når boligbehovene endres i ulike faser av livet.

Lik oss og få beskjed når boliger i ditt nær- 
miljø legges ut for salg: www.facebook.com/
Foss-Co-Eiendomsmegling-RøykenHurum

OM OSS LOMMEKJENT
Veien til et vellykket salg består av gjennomtenkte og stødige handlinger, så vel som tett kontakt med 
deg som kunde. Vår lange erfaring med og kunnskap om vårt lokale marked gir deg trygghet. Alle 
våre medarbeidere bor selv i nærområdet og har solid kunnskap om alt fra servicetilbud til hvor man 
kan finne de beste skiløypene. Det gir godt grunnlag for et vellykket salg. Vår lokalkunnskap er også en 
stor fordel for deg som ønsker å kjøpe bolig eller tomt i området. Vi er selvsagt også representert  
i fritidsboligmarkedet, og hjelper deg gjerne med å finne drømmehytten ved det beste fiskevannet.
    
Foss & Co er i tillegg til å være lommekjent, et av landets største uavhengige, privateide meglerforetak.  
La oss lose deg trygt gjennom en salgs- eller kjøpsprosess. Hos oss er alle kunder og boliger like viktige!

Avd Røyken Spikkestadveien 92b, 3441 Røyken  /  Tlf  31 29 74 00  /  Mail royken@fossco.no  /  Web www.fossco.no

Avd Hurum Nordre Sætrevei 4, 3476 Sætre  /  Tlf  32 79 28 80  /  Mail hurum@fossco.no  /  Web www.fossco.no
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Foss & Co Eiendomsmegling tilbyr:
- Utdannede og engasjerte eiendomsmeglere.

- Unik profilering av din eiendom.

- Oppdatert kundedatabase med mange kjøpere.

- Profesjonell markedsføring tilpasset din eiendom.

- Fotografer med spesialkompetanse på boligfoto.

- Tilbud om styling av din bolig. 

- Megler tilstede på fellesvisninger. 

- Befaring og innhenting av lovpålagte opplysninger.

- Salgsforberedelser (inkludert salgsprospekt og utforming/bestilling av annonsemateriell).

- Kontakt og oppfølging av mulige kjøpere.

- Kontraktsdokumenter og avholdelse av kontraktsmøte. 

- Utarbeidelse av nødvendige dokumenter.

- Garantiansvar i henhold til eiendomsmeglerloven.

- Finansiering.

SELGE BOLIG?
Vurderer du salg av din bolig, stiller en av våre 
erfarene meglere til befaring på kort varsel.  
Vi er #lommekjent i Røyken & Hurum.

fossco.no

VI TILBYR

Boliglån
Mellomfinansiering
Finansieringsbevis

Sparebanken Øst samarbeider med Foss & Co Eiendomsmegling

Kontakt oss:
Røyken: royken@oest.no
Sætre:   saetre@oest.no
tlf. 03220
oest.no
 



»  Nybygg  »  Tilbygg  »  Rehab  »  Totalentreprise
Ingen jobb er for liten eller for stor.

tlf 970 98 482 // www.byggmesterkrane.no

- fagkunnskap gir trygghet
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VI VERDSETTER  
DIN EIENDOM

Behov for takstmann? Vi utfører taksering  
av boliger og næringseiendommer samt  

utarbeidelse av tilstandsrapporter og  
boligsalgsrapporter. Kontakt oss for  

et uforpliktende tilbud.

934 40 100

VURDERING AV FAST EIENDOM

Takstmann Espen Palmberg | Rosenkrantzgata 61, 3018 Drammen | Tlf 900 94 794  | Epost espen@takst-t.no

 ● Verditaksering av boliger
 ● Skadetaksering av bygninger
 ● Skjønn
 ● Tilstands/boligsalgsrapport  
     for boliger og næring

 ● Naturskade NTF (Norges  
     Takseringsforbund)
 ● Bistand ved overtagelser
 ● Oppfølging av byggelån og  
     uavhengig kontroll

Adr  Store Åros vei 16, 3474 Åros
Tlf  967 05 501
www.flyttingtransport.no

VI FLYTTER FOR DEG / UANSETT AVSTAND

Vi leverer de fleste typer 
konsulenttjenester vedrørende bygg og eiendom i Oslo,  

Bærum, Asker, Lier, Røyken, Hurum og Drammen.   

20 års erfaring innen takst av fast eiendom.

Tel: 91 00 65 43
Mob: 90 14 98 80
post@stokker.no

www.stokker.no

415 20 847

Sætrebakken 5, 3475 Sætre

Røyken brann og redning - alarmavdeling
Tlf 954 36 627 // 409 02753

Boligalarm@rkn.no

NY BOLIGALARM?  
Ta med denne annonsen til oss og få  

en gratis detektor. 

Anleggsgartnermester  
Bjørn Erik Bryhn

La oss løfte din hage til et nytt nivå!
Se mer på www.bryhn.no

Tapet & Gulvtjenester AS

 Et ivrig firma etablert i 1999  
- med faglig og proff hjelp til tapet, 
belegg, membran, sparkel & våtrom.

Byggtapetsermester Per Wear
Mob 90 79 30 27

Mail per@tapetoggulv.no

Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no
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Fred-Ivar Myrseth
Eiendomsmegler MNEF
fred-ivar.m@fossco.no
91 78 52 72

Espen Larsen
Megler MNEF
espen.l@fossco.no
93 01 69 00

Kristine Lauritzen
Megler/salgssekretær 
MNEF
kristine.l@fossco.no
97 67 76 00

Vivian Vik Lennestad
Salgssekretær
vivian.l@fossco.no
32 79 28 80

Preben Von Malchus
Megler MNEF/Daglig 
leder
preben.vm@fossco.no
99 54 77 00

Guro Wear
Eiendomsmegler- 
fullmektig MNEF
guro.w@fossco.no
99 35 10 94

Tony-Andre Dahl
Eiendomsmegler MNEF
tony-andre.d@fossco.no
95 40 90 61

Jannicke Skønberg
Eiendomsmegler MNEF/ 
Fagansvarlig
jannicke.s@fossco.no
91 78 99 28

Vegard Graff
Megler MNEF
vegard.g@fossco.no
97 16 56 97

Foss & Co Røyken Eiendomsmegling AS

Adresse: Spikkestadveien 92b. Pb 62, 3441 Røyken
Telefon: 31 29 74 00
E-post: royken@fossco.no
Hjemmeside: www.fossco.no

Foss & Co Hurum AS Eiendomsmegling

Adresse: Nordre Sætrevei 4. Pb 83, 3476 Sætre
Telefon: 32 79 28 80
E-post: hurum@fossco.no
Hjemmeside: www.fossco.no
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Foss & Co Hurum

Foss & Co Røyken


