Järelvaadatav: Kuidas osta kinnisvara
Hispaanias Kanaari saartel?
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Veebiseminar
Kestus: 95 minutit
Kas kinnisvara soetamine Hispaaniasse tundub päris hea mõte? Kuidas seda mõistlikult teha ja, mida
enne soetamist teadma peaks - sellest kuuled 11 aastat Kanaari saartel kinnisvaraga tegelenud Eike Feigenbaumi käest.

Veebiseminaril käsitletavad teemad:
1. Millised otsused tuleb enne kinnisvara ostuprotsessi alustamist Kanaari saartele ära teha?
2. Millest alustada kinnisvara ostu ette valmistamisel juba Eestis?
3. Kas on võimalik ilma kohale lendamata Eestist 5000km kaugusel asuvatele Kanaari saartele leida ise kinnisvara ja teha ostutehing
ning hiljem hallata oma investeeringut? Kas saab hakkama ilma kinnisvarabüroo teenuseid kasutamata?
4. Millised on tehingu maksud kinnisvara ostu puhul Hispaania Kuningriigis Kanaari saartele ostjale?
5. Millised on maksud kinnisvara müügi puhul müüjale?
6. Millised lepingud tuleb uuel omanikul sõlmida peale ostutehingut?
7. Kes ja kuidas saab jääda haldama uue omaniku “suvilat” või investeeringut kaugel palmisaarel Aafrika ranniku kõrval keset Atlandi
Ookeani?
8. Millised on hetkeseisud lühiajalise ja pikaajalise rendiseadusega Kanaari saartel?
9. Millised on hetkel hinnad kinnisvaraobjektidel Kanaari saartest kõige suuremal ja ka kallimal saarel Tenerifel ning kui kõrged
rendihinnad?
Veebiseminari viib läbi kinnisvarabüroo Tenerife24 juht Eike Feigenbaum.
Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.
Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus
mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse
saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili
aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

