Cumpararea unei locuinte – o decizie grea sau simplista?
Scris de Sighet Online
Joi, 13 Iulie 2017 12:29 - Ultima actualizare Joi, 13 Iulie 2017 12:35

Ce persoana sau familie nu s-a gandit macar o data pana acum la ideea de a-si cumpara o
locuinta proprie? Totusi, in acest sens intervin multe aspecte, incepand de la strangerea
sumelor necesare unei astfel de investitii si pana la gasirea unui imobil care sa raspunda pe
deplin la toate nevoile, asteptarile si cerintele proprii ale celor care vor locui in cadrul sau.
Multa lume ar spune ca daca dispui de suma necesara pentru achizitia unui imobil, lucrurile
sunt simplificate. Asa sa fie totusi? Ei bine, haideti sa vedem exact ce implica procesul de
cumparare al unei locuinte in cele ce urmeaza.
Cautarea unui dezvoltator imobiliar de incredere
La ora actuala, exista nenumarate variante de ansambluri rezidentiale. Insa calitatea
serviciilor puse la dispozitia clientilor ce sunt in cautarea unei locuinte perfecte pare indoielnica
in marea majoritate a cazurilor.
De aceea, este important sa se aleaga un dezvoltator imobiliar care depune profesionalism in
fiecare proiect dezvoltat, astfel incat locuintele ce poarta amprenta sa corespunda cu exact
ceea ce isi doreste o familie sa cumpere. Spre exemplu,
Maurer Residence
din Brasov este unul din proiectele imobiliare de succes ale companiei Maurer Imobiliare. De ce
spunem aceasta? Ei bine, persoanele si familiile care s-au orientat dupa variantele de locuinte
de la Maurer Imobiliare sunt perfect multumite de alegerea facuta, considerand acest
dezvoltator imobiliar ca fiind mai precis un “constructor de visuri”.
Alegerea unei zone corespunzatoare
Bineinteles, orice persoana sau familie va evita sa isi cumpere un imobil intr-un cartier rau
famat sau in care numarul incidentelor negative pare sa fie in continua crestere. Totusi, acesta
nu este singurul aspect care trebuie avut in vedere legat de zona in care urmeaza sa va mutati.
Astfel, alegeti de comun acord impreuna cu ceilalti membri ai familiei in care zona ati dori sa
locuiti. Puteti in acest sens sa aveti in vedere apropierea de magazinele de interes local
(farmacii, supermarketuri), de apropierea de locul de munca, de scoala copiilor sau centre de
joaca si toate cele care va mai intereseaza.
Ansamblul rezidential de care am amintit mai sus, Maurer Residence, este situat intr-un punct
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cheie al Brasovului, dupa cum se poate observa si pe site-ul maurer-residence.ro.
Tot ce trebuie sa stiti despre gradul de siguranta
Da, conteaza in mare masura pentru fiecare locatar sa se simta pe deplin in siguranta in
propria sa casa. Spre exemplu, inainte de a construi ansamblul rezidential Maurer Residence,
cei de la Maurer Imobiliare au verificat daca zona de amplasament nu prezinta nici un risc
seismic.
De asemenea, acesta nu a fost primul proiect dezvoltat, motiv pentru care experientele
anterioare de proiecte imobiliare au fost intru-totul valorificabile. Astfel, s-au utilizat materiale de
cea mai buna calitate care au condus la o compartimentare a locuintelor perfecta pentru a
intruni cerintele oricarei persoane.
Prin urmare, exista nenumarate aspecte pe care o familie sau o persoana ce isi cauta
apartamentul ideal trebuie sa le aiba in vedere. Daca va intereseaza preturi accesibile, variante
diverse de plata si locuinte inalt calitative si sigure in Brasov, va recomandam cu incredere sa
apelati la cele din cadrul ansamblului rezidential Maurer Residence. Mai multe informatii veti
gasi pe site-ul maurer-residence.ro.
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