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Her på siden kan du læse de 350 modtagne tilbagemeldinger.

“Det er en troværdig håndværker, der kan sit kram.”

Af Flemming, Fanø, den 23. januar 2020
Overtagelse af grund – Skifteretsattest & familieoverdragelse

“Det har været en fornøjelse at have Mathias Lund Bach til at udfærdige de nødvendige
papirer i forbindelse med familieoverdragelse af lejlighed. Kompetent, rolig og venlig tilgang

til opgaven, som blev løst på kort tid. Den bedste anbefaling herfra.”

Af Svend Erik, København, den 9. januar 2020
Overdragelse af lejlighed – familieoverdragelse

“Mathias er kompetent, engageret og meget hjælpsom. Jeg vil varmt anbefale Mahtias som
jurist”

Af Søren, Horsens, den 8. januar 2020
Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Mange tak for hjælpen!”

Af Anja, Rødkærsbro, den 2. januar 2020
Overdragelse af huse – berigtigelse

“Det var med hib og slæb at det kom på plads. Mange tak for den fine håndtering af sagen.”

Af Danny, Holbæk, den 30. december 2019
Køb af sommerhus – berigtigelse

“Tak for din mail samt hurtige ekspeditionstid.”

Af Jens, Helsinge, den 30. december 2019
Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Vi fik hurtig, grundig og meget professionel hjælp af Mathias Lund Bach i forbindelse med
familieoverdragelse af et sommerhus. Mathias levede fuldt op til de flotte anmeldelser og kan

klart anbefales herfra.”

Af Hans M, Ebeltoft, den 13. december 2019
Overtagelse af hus – familieoverdragelse

“Tak for venlig, hurtig, præcis og absolut konkurrencedygtig på alle parametre, i forbindelse

https://www.skoedenu.dk/skifteretsattest
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse


med nyt skøde ved bodeling”

Af Jens C, Næstved, den 3. december 2019
Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Vi har fået super god og meget hurtig hjælp fra Mathias Lund Bach i forbindelse med
separation og skødeoverdragelse. Der har været kort svartid ved alle mails, der har været

overskuelig guidning i en svært tid og alting er løst, so m vi gerne vil have det. Et virkelig godt
og problemfrit forløb”

Af Line, Aulum, den 26. november 2019
Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Mange tak for hjælpen!”

Af Viktor, Herning, den 26. november 2019
Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Lige sendt betaling afsted for dit fantastiske stykke arbejde. Du satte ro på projektet og alt
faldt på plads på en super prof. måde. Tusinde tak.”

Af Jeanette, Præstø, den 20. november 2019
Køb af sommerhus – berigtigelse

“Tak for din hjælp med det hele.”

Af Mark, Kokkedal, den 14. november 2019
Køb af villa – berigtigelse

“Mathias har været yderst hurtig, kompetent og professionel i forbindelse med
sagsbehandlingen og rådgivningen. Jeg kan på det varmeste anbefale Mathias og vil helt klart

bruge ham igen.”

Af Susanne, København, den 28. oktober 2019
Overdragelse af villa

“Tusind tak for meget hurtig og professionel assistance. Det er en anbefaling værd.”

Af Hans Erik, Roskilde, den 26. oktober 2019
Overdragelse af sommerhus – familieoverdragelse

“Vi har været meget tilfredse med Mathias’ arbejde. Vil absolut anbefale ham til andre”

Af Julie & Lasse, København V, den 23. oktober 2019
Køb af sommerhus – berigtigelse

“Mathias har nu for anden gang hjulpet os ifm. en hushandel. Derudover har vi anbefalet
ham til vores søns hushandel. Vi har været yderst tilfredse. Mathias svarer hurtigt og præcist.
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Kan kun anbefales.”

Af Else K. & Poul, Ulfborg, den 22. oktober 2019
Sælgerberigtigelse, villa – berigtigelse

“Jeg takker mange gange for den gode indsats. Det er vi rigtig glade for.”

Af Mikkel, København Ø, den 21. oktober 2019
Køb af sommerhus – berigtigelse

“Du har ageret hurtigt og professionelt, og jeg har hele vejen følt mig tryg ved at du har
håndteret denne sag på vegne af min søster og jeg”

Af Lars, Allerød, den 9. oktober 2019
Overdragelse af villa – familieoverdragelse

“Mange tak for professionel og lynhurtig hjælp til familiedeling og skødeskrivning af vores
byggegrund i Silkeborg”

Af Birger S, Silkeborg, den 2. oktober 2019
Overdragelse af halvpart – familieoverdragelse

“Hos Mathias er du i mere end gode hænder. Du finder ikke en grundigere og mere reel og
ærlig jurist. Han er yderst kompetent, hvilket kan kombinerer med grundighed og dybde

såvel som ansvarstagen. Meget varme anbefalinger herfra”

Af Peder, København K, den 30. september 2019
Rådgivning om skat og salg af bolig

“Du er dagens helt…tak”

Af Lotte, København, den 26. september 2019
Aflysning af hæftelse 

“Tak for hjælpen”

Af Sandra, Greve, den 26. september 2019
Overtagelse af villa  – skilsmisseskøde

“Tusind tak for al din hjælp! Det har været dejligt at have dig at snakke med undervejs”

Af Jacob, Frederiksberg C, den 13. september 2019
Vedrørende køb af erhvervslejlighed  – Køberrådgivning

“Så har vi betalt din faktura, og siger mange tak for din hurtige ekspedition af sagen Vi
henviser naturligvis andre til dig!”

Af Bitten, Kongens Lyngby, den 12. september 2019
Vedrørende salg af sommerhus  – Berigtigelse
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“Mathias Lund Bach yder en service til UG, han svarer hurtigt og præcist – og kan helt
sikkert anbefales.”

Af Mads R, Odense, den 27. august 2019
Vedrørende overtagelse af ejendomme – Skilsmisse

“Mathias har under hele forløbet handlet professionelt, effektivt og besvaret alle spørgsmål vi
havede i forbindelse med vores interne salg af bolig og feriehus. Prisen er efter min vurdering

også yderst konkurrencedygtig.”

Af Jostein, København S, den 16. august 2019
Vedrørende overtagelse af ejendomme – Skilsmisse

“Thank you for your support with this case”

Af Jannick, Taastrup, den 9. august 2019
Vedrørende overtagelse af lejlighed – Skilsmisse

“Mange tak for et godt samarbejde og gode svar fra dig”

Af Flemming, Haderslev, den 6. august 2019
Vedrørende overtagelse af villa – Skilsmisse

“Tak for det hele, det har været en fornøjelse at have dig på som jurist i denne handel”

Af Peter, Frederiksberg, den 1. august 2019
Vedrørende køb af lejlighed – Køberrådgivning

“Nyt Skøde hjalp mig i forbindelse med en familieoverdragelse, og udførte alt arbejde hurtigt,
kompetent og til en attraktiv pris. Jeg er yderst tilfreds, og vil uden betænkninger anvende

dem igen”

Af David, København K, den 30. juli 2019
Vedrørende overtagelse af lejlighed – Familieoverdragelse

“Jeg takker for din effektive og “to the point” støtte igennem denne process. Jeg nyder mit
nye hus tak”

Af Lisbeth, Køge, den 29. juli 2019
Vedrørende køb af villa – Køberrådgivning

“Min søster og jeg har været meget tilfredse med hele forløbet. Det hele er gået super hurtigt,
vi har fået gode svar på vores spørgsmål og god hjælp til det hele. Kun gode anbefalinger

herfra”

Af Birgitte, København S, den 29. juli 2019
Vedrørende overtagelse af sommerhus – Familieoverdragelse
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“Mange tak for hjælpen :)”

Af Eskild, København NV, den 25. juli 2019
Vedrørende overtagelse af lejlighed – Familieoverdragelse

“1000 tak for hjælpen. Jeg er simpelthen så glad for at det er gået i orden med tinglysningen,
og er meget tilfreds med det hele”

Af Judy, København, den 11. juli 2019
Vedrørende overtagelse af halvpart – Familieoverdragelse

“Vil gerne sige tak for den meget professionelle og præcise hjælp”

Af Emil, Frederiksberg, den 2. juli 2019
Vedrørende køb af lejlighed – Familieoverdragelse

“Hurtig og kompetent service til meget rimelig pris. Kan varmt anbefales”

Af Henrik, Roskilde, den 24. juni 2019
Vedrørende køb af halvpart – skilsmisseskøde

“Takker for god service”

Af Ingrid, Nakskov, den 24. juni 2019
Vedrørende køb af sommerhus – berigtigelse

“Tusind tak for tålmodigheden og et forbilledeligt forløb”

Af Jesper L, Galten, den 4. juni 2019
Vedrørende køb af halvpart – skilsmisseskøde

“Tak for fin og reel service! Jeg har følt mig godt behandlet og i sikre hænder hele vejen”

Af Mikkel W.T., København Ø, den 4. maj 2019
Vedrørende salg af halvpart – familieoverdragelse

“Kompetent og venlig vejledning, hurtig sagsbehandling samt en god evne til at få forklaret 
komplekse situationer. Helt klart anbefalelsesværdigt.”

Af Bjørn & Julia, Skovlunde, den 1. maj 2019
Vedrørende køb af villa – køberpakker

“Effektiv, kompetent og hurtig sagsbehandling. Tusind tak.”
Af Lars Ø, Hadsund, den 18. marts 2019

Vedrørende overdragelse af lejlighed – skilsmisse

“Vi har valgt at bruge Mathias som boligjurist ved vort familiesalg af bolig. Vi har følt os
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meget trygge i hele processen. Det er professionelt arbejde igennem hele forløbet.”
Af Lars H, Frederiksberg, den 2. marts 2019

Vedrørende familieoverdragelse lejlighed – familieoverdragelse

“Super flot arbejde og meget hurtigt!”
Af Martin, Hobæk, den 22. februar 2019
Vedrørende køb af halvpart – køberpakke

“Vi har valgt at bruge Mathias som boligjurist ved vores første køb og salg af bolig. Som
førstegangskøbere og -sælgere har vi følt os meget trygge i hele processen. Mathias er meget

hjælpsom ved spørgsmål. Han er utrolig effektiv og grundig. Vi kan på det varmeste anbefale
alle at vælge Mathias som jurist ved køb og salg af bolig”

Af Sarah & Nicklas, Valby, den 4. januar 2019
Vedrørende køb og salg af lejlighed – køberpakke

“Meget kompetent, hurtig og ikke mindst venlig sagsbehandling”
Af Lars H, Hellerup, den 29. december 2018
Overdragelse af hus – familieoverdragelse

“Mange tak for hjælpen og hurtig handling”
Af Kim S, Brabrand, den 21. december 2018

Overtagelse af hus – skifteretsattest

“Det er 2. gang, at jeg bruger Mathias, som udøver hurtig, kompetent og forklarende
rådgivning til en rimelig pris. Har med baggrund i ren e-mail kontakt håndteret skøde i

forbindelse med familieoverdragelse”
Af Jonas N, Søborg, den 18. december 2018

Køb af sommerhus – familieoverdragelse

“Mange tak for hjælpen for gennem mit boligkøb. Det har været super godt at have dig som
skødebehandler”

Af Hanxia, Hillerød, den 10. december 2018
Køb af lejlighed – køberpakke

“Mange tak for hjælpen!”
Af Bo, Hørsholm, den 7. december 2018

Overtagelse af hus – skilsmisse

“Tak for behageligt samarbejde. Vi bruger gerne dine ydelser en anden gang.”
Af Benedikte, Klampenborg, den 6. december 2018

Køb af hus – køberpakke

“Hurtig, effektiv og professionelt arbejde og rådgivning.”
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Af Preben, Klampenborg, den 19. november 2018
Overtagelse af hus – familieoverdragelse

“Mange tak – det hele er gået aldeles smertefrit og har været så nemt for mig. Mange tak for
hurtig ekspedition og hurtige svar – jeg er en meget tilfreds kunde.”

Af Susanne, København S, den 8. november 2018
Overtagelse af hus – skifteretsattest

“Tusind tak for din hurtige og gode hjælp.”
Af Britt, Slangerup, den 26. oktober 2018

Overtagelse af hus – skifteretsattest

“Vi kan kun give de bedste anbefalinger til Mathias, Nyt Skøde. Hurtig og effektiv behandling
af handlen, og en særdeles venlig ung mand.”

Af Tove, Skærbæk, den 22. oktober 2018
Overtagelse af hus – skilsmisse

“Tak for hjælpen ved handlen med vores nye grund på Læsø, alt er jo helt perfekt og uden
problemer.”

Af Claus, Læsø, den 17. oktober 2018
Køb af grund – køberpakke

“Nyt Skøde har håndteret vores ejendomshandel effektivt og fejlfrit. De har kommunikeret og
rådgivet løbende med os undervejs, så vi har følt os trygge ved processen. Vi ville vælge Nyt

Skøde igen.”
Af Søren & Inger, Sjællands Odde, den 11. oktober 2018

Køb af sommerhus – køberpakke

“Tak for et godt stykke arbejde!”
Af Tom K, Aabenraa, den 2. oktober 2018
Salg af sommerhus – familieoverdragelse

“Herfra kun store ros. Forløbet med privat hussalg/hjælp til tinglysning gik hurtigt, enkelt og
absolut problemfrit.”

Af Sussi & Bo, Stouby, den 25. september 2018
Køb af hus. privat handel – køberpakke

“Jeg sætter pris på samarbejdet og forløbet.”
Af Fawad, Ishøj, den 19. september 2018

Køb af villa – køberrådgivning

“Tusind tak for effektiv assistance – endnu engang.”
Af Lars, Helsingør, den 13. september 2018
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Køb af ejerlejlighed – berigtigelse

“Vi har nu brugt Mathias to gange i forbindelse med familieoverdragelse af lejlighed, og begge
gange har vi fået en superprofessionel og effektiv behandling. Vi vil bestemt bruge Mathias igen

og anbefaler gerne ham og hans firma.”
Af Bettina, København, den 10. september 2018

Familieoverdragelse af ejerlejlighed – familieoverdragelse

“Tak for det gode samarbejde og hjælpen med handlen!”
Af Jesper, København S, den 10. september 2018

Køb af rækkehus – berigtigelse

“Mange tak for hurtig og god behandling – bankoverførsel er lavet.”
Af Philip, Næstved, den 1. september 2018

Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Tak for kyndig og lige-på-handling af sagen – kan kun positivt henvise dig til andre – godt
arbejde.”

Af Søren, Næstved, den 17. august 2018
Køb af sommerhus – berigtigelse

“Endnu en gang tak for hjælpen og den meget fine behandling.”
Af Kim, Hørsholm, den 30. juli 2018

Køb af sommerhus – berigtigelse

“Så er din faktura betalt – mange tak for hjælpen.”
Af David, Virum, den 14. juli 2018

Overtagelse af hus – familieoverdragelse

“Så er din faktura betalt – mange tak for hjælpen.”
Af Torben, Esbjerg, den 12. juli 2018
Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Jeg vil sige mange tak for hjælpen.”
Af Allan, Vejle Øst, den 10. juli 2018
Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Tusind tak for hjælpen, har netop betalt regningen. Tak for denne gang.”
Af Anders, Svendborg, den 30. juni 2018

Overtagelse af lejlighed – familieoverdragelse

“Hej Mathias. Tak for hjælpen.”
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Af Danny, Aarhus, den 30. juni 2018
Overdragelse af flere ejendomme – familieoverdragelse

“Super. Tak for fin håndtering!”
Af Anders, Ærøskøbing, den 29. juni 2018

Køb af villa  – Køberrådgivning

“Mathias har vores varmeste anbefaling. Han satte sig lynhurtigt ind i sagen og fik ordnet
skødeoverdragelsen helt uden problemer.”

Af Anton, Holte, den 15. juni 2018
Overtagelse af halvpart – ændring af skøde

“Tusind tak for hjælpen. Vi er meget tilfredse og ved hvor du er hvis vi skal bruge dig igen.”
Af Tommy & Tina, Holte, den 14. juni 2018

Køb af ejendom – berigtigelse

“Mange tak for hjælpen.”
Af Martin, Esbjerg, den 8. juni 2018
Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Supereffektiv sagsbehandling tillige med en meget psotiv tilgang der gør en tryg som køber.”
Af Lars & Suzie, Føllenslev, den 4. juni 2018

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Det har været en fornøjelse at have dig med i denne forretning. God sommer!”
Af Niels L, Frederiksberg, den 31. maj 2018

Salg af lejlighed – familieoverdragelse

“Mange tak for din gode håndtering af sagen.”
Af Pernille, Jyllinge, den 25. maj 2018
Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Tak for det gode samarbejde, jeg forventer at vende tilbage en anden gang, såfremt det skulle
blive aktuelt.”

Af Henrik, Vanløse, den 24. maj 2018
Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Tak for samarbejdet.“
Af Mette, Sakskøbing, den 21. maj 2018

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Mathias har leveret en fuldstændig fantastisk indsats i den handel jeg/vi lige har afsluttet.
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Særdeles hurtig og prof. support undervejs – kan kun give mine bedste anbefalinger til Mathias
og Nyt Skøde nu.“

Af Ann S, Løkken, den 13. maj 2018
Køb af villa – stor køberpakke

“Tak for konsekvent eksekvering.”
Af Klavs, Greve, den 30. april 2018

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Vi kan kun anbefale Mathias til at hjælpe med familieoverdragelse af sommerhus. Det er
kompetent, trygt og effektivt.”

Af Birgitte, Ringkøbing, den 19. april 2018
Overdragelse af sommerhus – familieoverdragelse

“Jeg synes det har været et effektivt og smidigt forløb. Vi har været rigtig tilfredse med din hjælp.
Vil gerne anbefale jer til bekendte.”

Af Christoffer, Frederiksberg, den 18. april 2018
Køb af ejerlejlighed – stor køberpakke

“Jeg kan kun anbefale Nyt Skøde v/ Mathias Lund Bach. Jeg anvendte ham til en
familieovedragelse og fik god rådgivning samt en kompetent sagsbehandling.”

Af Michael R, Valby, den 16. april 2018
Overdragelse af lejlighed – familieoverdragelse

“Vil bestemt takke for et hurtigt og problemfrit samarbejde. Der var ingen problemer i at køre
dette over nettet, Mathias var altid super hurtigt til at svare og efter en indledende telefonisk
drøftelse klarede vi alt over mailen. Dejligt bekvemt, hurtigt og uden knaster eller problemer.

Følte klart at vi var i trygge hænder ifm. vores huskøb – og så til en yderst fornuftig pris. Tak for
et godt samarbejde. Nyt Skøde v/Mathias kan varmt anbefales – yderst professionelt og billigt (: ”

Af Michael, Rønne, den 11. april 2018
Køb af ejendom – stor køberpakke

“Tak for hjælpen”
Af Claus, Korsør, den 11. april 2018
Køb af ejendom – stor køberpakke

“1000 tak for endnu en gang at gøre noget der lyder lidt bøvlet let (: ”
Af Heidi, Fanø, den 4. april 2018

Overdragelse af hus – familieoverdragelse

“Tak for hjælpen med skødet. Faktura er nu betalt (: ”
Af Rasmus, Købehavn Ø, den 3. april 2018

Overtagelse af bolig – skilsmisseskøde
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“Tusind tak for din assistance, det har været en fantastisk hjælp!”
Af Bianca, Frederiksberg, den 14. marts 2018
Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Tusind tak for hurtig og professionel hjælp ved tinglysning og familieoverdragelse af min mors
hus. Vil helt sikkert anbefale dig til andre”
Af Johanne B, Vamdrup, den 14. marts 2018
Overdragelse af hus – familieoverdragelse

“Uproblematisk. Bum.”
Af Rolf, Horsens, den 13. marts 2018

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg vil lige benytte lejligheden til at takke dig for det super gode arbejde du har udført ifm.
vores køb. Vi har været rigtigt tilfredse (: ”

Af Lars & Berit, Roskilde, den 28. februar 2018
Køb af grund – stor køberpakke

“Tak for hurtig og effektiv behandling af hele sagen (: ”
Af Niels, Valby, den 21. februar 2018

Overdragelse af lejlighed – familieoverdragelse

“Fik jer anbefalet af en nabo. Super godt råd, for det har været hurtigt og professionel
behandling. Tak.”

Af Jens A, Århus, den 18. februar 2018
Overdragelse af lejlighed – familieoverdragelse

“Tusind tak for god og professionel hjælp. Altid fin og effektiv kommunikation”
Af Vibeke, Smørum, den 10. februar 2018
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Fantastisk service – selvom det er billigt, er servicen fuldstændig i top og hurtig. Kan varmt
anbefales 5/5 herfra!”

Af Niklas A, Frederiksberg, den 10. februar 2018
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hej Mathias, Tak for hjælpen (: ”
Af Mette C, Jægerspris, den 30. januar 2018

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Thank you for all your work on this.”
Af Jonathan & Katja, Charlottenlund, den 30. januar 2018

Køb af lejlighed – lille køberpakke
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“Jeg er meget tilfreds med firmaet Nyt Skøde i forbindelse med et familie salg/køb hvor vi fik
hjælp til tinglysning. Altid hurtigt svar og kompetent hjælp der lettede vores arbejde meget.”

Af Per F., Frederiksberg, den 28. januar 2018
Overdragelse af villa – familieoverdragelse

“Er super tilfreds med din hjælp.”
Af Michael N, Sjælland Odde, den 23. januar 2018

Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Nem, hurtig og effektiv sagsbehandling. Ingen fine ord – dejligt med en jurist med begge ben på
jorden ift. mange andre i branchen”

Af Hans Nielsen, København, den 10. januar 2018
Overdragelse af lejlighed – familieoverdragelse

“Tusind tak for din hjælp til familieoverdragelse af vores lejlighed. Du har givet gode råd, og
hurtigt og grundigt svaret på vores mange ‘dumme’ spørgsmål undervejs. Det har været en

fornøjelse at være kunde hos dig, vi kan kun anbefale dig til andre.”
Af Kjeld & Jette, Brøndby, den 9. januar 2018

Overdragelse af lejlighed – familieoverdragelse

“Tusind tak for din hjælp vedr. skøde og refusionsopgørelse – det har været professionelt og altid
hurtig reaktion og svar. Vi kan til en hver tid anbefale dig til andre, som har brug for hjælp til

nyt skøde”
Af Lena & Anders, Fanø, den 3. januar 2018

Køb af ferielejlighed – stor køberpakke

“Jeg har haft en helt igennem god oplevelse af Mathias fra Nyt Skøde! Jeg fik gjort klart og
tydeligt hvilken af virksomhedens pakkeløsninger jeg skulle bruge, hvilket for det første var en
løsning der var væsentligt billigere end andre jeg havde spurgt, men derudover fik jeg også en

service der var langt bedre end det jeg forventede. Kan klart anbefales!”
Af Philip, Rønde, den 29. december 2017

Køb af grund – lille køberpakke

“Tak for din indsats. Det har været helt perfekt.”
Af Lillian & Thomas, Idestrup, den 28. december 2017

Overdragelse af hus – familieoverdragelse

“Tak for super god og effektiv kommunikation og koordination på alle tider af døgnet.”
Af Benny S, Padborg, den 27. december 2017

Køb af skov – lille køberpakke

“Yderst professionel i Jeres tilgang til sagshåndtering. Kommunikativ – super effektivt, proaktivt
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og opfølgende. Kan og vil varmt anbefale Nyt Skøde.”
Af Morten & Anna, Nykøbing Sj, den 12. december 2017

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Ganske enkelt helt perfekt. Professionelt, venlig, tålmodig og nærværende. Vil helt sikker bruge
Nyt Skøde igen. Tak for handlen.”

Af Rasmus N, København, den 11. december 2017
Køb af lejlighed – berigtigelse

“Tak for din hjælp.”
Af Katrine A, Fredericia, den 7. december 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hej Mathias. Tak for hjælpen.”
Af Randi R, Næstved, den 4. december 2017

Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Har tidligere fået hjælp fra Nyt Skøde. Dengang som nu har jeg været ovenud tilfreds med hele
processen. Der er styr på tingene, der bliver fulgt op og løbende givet info om sagens aktuelle

status. Vender tilbage hertil, hvis jeg igen får brug for juridisk assistance.”
Af Flemming L., København S, den 27. november 2017

Overdragelse af lejlighed – familieoverdragelse

“Tak for hurtig ekspedition.”
Af Sørens S, Børkop, den 27. november 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for en fremragende service.”
Af Bahram N, Ballerup, den 23. november 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tusind tak for din hjælp!”
Af Malou E., København, den 21. november 2017

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Fin tålmodig og hurtig behandling af skøde skrivning efter dødsfald. Kan anbefales.”
Af Tommy N, Nørresundby, den 20. november 2017

Overtagelse af ejendom – skifteretsattest

“Mange tak for behagelig og professionel behandling, kan varmt anbefales!”
Af Bo S, Løgstør, den 17. november 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde
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“Super enkel og professionel service. Hurtig respons og god opfølgning samt information. For
første gang føler man sig ikke snydt af en jurist, men derimod bare super tilfreds.”

Af Thomas R, Randers, den 10. november 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Der var tjek på det hele vejen igennem, selv om sælger var repræsenteret med en bobestyrer af
den gamle skole, hvor der gerne gik uger mellem svar på emails mm. Mathias kommer helt
sikker til at vinde markedsandele i en noget støvet market. Jeg er også kunde næste gang.”

Af Brian Ø, Charlottenlund, den 8. november 2017
Køb af ejendom – berigtigelse

“Tak for et godt og hurtigt stykke arbejde.”
Af Jesper P, Brovst, den 7. november 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hurtig og god rådgivning, professionel håndtering af vores sag. Selv om det er til en billigere
pris end andre steder.”

Af Fam. Rasmussen, Billund, den 6. november 2017
Overdragelse af hus – familieoverdragelse

“Yderst professionel og effektiv sagsbehandling i forbindelse med huskøb. Kan kan kun anbefale
Skøde Nu, da det er ualmindelig god service.”

Af Anne R, Solrød Strand, den 6. november 2017
Køb af hus – stor køberpakke m. køberrådgivning

“Tak for hjælpen med udarbejdelse af skøde.”
Af Pernille M., Glesborg, den 5. november 2017

Overdragelse af hus – familieoverdragelse

“Jeg havde en meget god oplevelse med Nyt Skøde i forbindelse med et debitorskifte på et
ejerpantebrev. Mathias er professionel og sørgede for en god kommunikation igennem hele

processen.”
Af Jacob B, København N, den 31. oktober 2017

Tinglysning af debitorskifte – debitorskifte af ejerpantebrev

“Tak for behagelig kommunikation og hurtig sagsbehandling.”
Af Jette, Eskebjerg, den 31. oktober 2017

Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Vi har meget stor tilfredshed fået udarbejdet vores skøde hos skoedenu.dk. Både ekspedition og
tidsrum har været så fint, man føler sigt tryg og kringlede spørgsmål blev besvaret effektfuldt.”

Af Annette C., Odense, den 31. oktober 2017
Køb af hus – familieoverdragelse
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“Tak for hjælpen. Alt kørte efter en snor. Super service til en fair pris.”
Af Marianne K., Svaneke, den 30. oktober 2017

Køb af hus – stor køberpakke

“Vi vil gerne takke dig for din hurtige og korrekte behandling af vores hasteovertagelse af
sommerhus. Det er virkelig god service og vi har følt os i trygge hænder hele vejen. Dit navn vil

med sikkerhed blive anbefalet til andre i lignende sager.”
Af Lena H. S., København, den 30. oktober 2017

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Tak for din hjælp, det var en stor hjælp.”
Af Maytham, Frederiksberg, den 19. oktober 2017

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Mange tak for en effektiv og professionel sagsbehandling – kan klart anbefales.”
Af Jacob R, Svendborg, den 18. oktober 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Mange tak for hjælpen, det var en god og hurtig proces, tak.”
Af Ivan E, Skanderborg, den 7. oktober 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg kan kun anbefale Mathias, han svarede hurtigt på mails, selv om han havde ferie, og alt
forløb som det skulle. Fair pris og god behandling, hvad mere kan man forlange.”

Af Vagn F, Nørresundby, den 7. oktober 2017
Overdragelse af ejendom – familieoverdragelse

“Meget kompetent rådgivning, fremragende service hvor man kan mærke at kunden er i
centrum, og hurtig ekspedition.”

Af Maiken, Kjellerup, den 6. oktober 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Meget tilfreds. Processen kørte lige efter en snor. Ekstra spørgsmål (der egentlig ikke var
indeholdt i prisen) blev besvaret, så det blev en helstøbt og tryg oplevelse for mig.”

Af Bill T, Hals, den 4. oktober 2017
Overtagelse af grunde – berigtigelse

“Mange tak for den hurtige og hjælpsomme behandling.”
Af Karsten L, Ringe, den 2. oktober 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Vi har fået en fantastisk god og effektiv behandling af vores ejerskiftesag. Utrolig hurtig og
kompetent behandling”
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Af Esper D, Risskov, den 30. september 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Vi er meget tilfredse med den service, som Nyt Skøde har ydet i forbindelse med
familieoverdragelse af ejerlejligheden. Under hele forløbet fik vi en god og kompetent vejledning.

Alle ekspeditioner blevet klaret hurtigt, og vi blev løbende underrettet under hele processen”
Af Ib K. H., København, den 22. september 2017

Overtagelse af lejlighed – familieoverdragelse

“God og effektiv behandling. Kan sagtens anbefales ?”
Af Bjarke K, Haarby, den 20. september 2017

Køb af villa – berigtigelse

“Jeg har været meget glad for hjælpen. Tusind tak..”
Af Søren S, Højby, den 18. september 2017

Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Vi har anvendt Nyt Skøde i forbindelse med to hushandler, og kan kun anbefale dem for en
særdeles problemfri, ordentlig og professionel håndtering.”

Af Mikkel K, Lystrup, den 15. september 2017
Køb af hus – stor køberpakke

“Alt kan køre via e-mail og evt. pr. telefon for lige at få det forklaret for “lægmand” – em
fornøjelse, at noget med paragraffer §§§ også kan gøres nemt forståeligt for dem, som ikke lige
har en jurabaggrund. Derudover hurtig ekspeditionstid. Det er rat, når man ellers kæmper med

banker og realkreditselskaber.”
Af Jonas N, Søborg, den 14. september 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Det har været fuldt ud tilfredsstillende at benytte skødenu i forbindelse med køb af hus.
Proffessionel og god støtte i hele forløbet – kan varmt anbefales.”

Af John F., Vemmelev, den 11. september 2017
Køb af hus – stor køberpakke m. køberrådgivning

“Mathias har hjulpet mig med et skilsmisseskøde. Jeg fik en hurtig, god og professionel
rådgivning og kan kun anbefale hans service.”

Af Chatrine, Roskilde, den 7. september 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Kompetent, seriøs og hurtig behandling af familieoverdragelse.”
Af John E, Randers, den 6. september 2017

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/skoede-randers
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/skoede-roskilde
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/forside
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/forside
https://www.skoedenu.dk/skifteretsattest
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse


“Benyttede mig af Mathias i forbindelse med skilsmisseskøde. En utrolig hurtig ekspeditionstid,
hurtig respons på spørgsmål og alt i en meget behagelig omgangstone. En god oplevelse og kan

kun anbefale skoedenu.dk til andre.”
Af Martin J, Vordingborg, den 5. september 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Kan varmt anbefale Mathias. Hurtig og effektiv hjælp – til meget rimelig pris.”
Af Hans C.H, Tisvildeleje, den 5. september 2017

Køb af sommerhus – berigtigelse

“Tak for god behandling af sagen.”
Af Marie L, Brønshøj, den 3. september 2017
Overdragelse af ejerpantebrev – debitorskifte

“Mathias hjalp mig i forbindelse med overtagelse af en forældrekøbt lejlighed på Vesterbro. Jeg
havde mange spørgsmål i forbindelse med proceduren, som han tålmodigt og venligt besvarede

over telefonen. Han kontaktede både min bank og ejerforening for mig og sikrede, at der var styr
på det hele. De 2000 kr er bestemt givet godt ud!”
Af Cheyenne, København V, den 1. september 2017

Overdragelse af ejendom – familieoverdragelse

“Forløbet omkring skrivning af skilsmisseskøde har været yderst tilfredsstillende. Højt tempo,
aftalt lav pris, pålidelige udmeldinger og klare krav til input fra vores side gjorde det til en billig

og smertefri proces. Kan klart anbefales.”
Af Chistian, Skødstrup, den 28. august 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hurtig ekspeditionstid, super behagelig omgangstone og konkret og korrekt information.
Mathias viste sig som en meget kompetent hjælp i forbindelse med vores problemer med skifteret

og gammelt skøde.”
Af Jesper R, Greve, den 28. august 2017

Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“En fornem oplevelse. En særdeles nærværende og kompetent advokat til fuldstændig fair pris.
Ekspeditionen var lynende hurtig og kommunikationen i top. De højeste anbefalinger herfra.”

Af Kitza, Ringsted, den 25. august 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tusind tak for meget professionel og lyn-hurtig ekspedition af mit huskøb. Jeg kan kun
anbefale Nyt Skøde v/ cand.jur. Mathias Lund Bach videre.”

Af Malene., Hørsholm, den 24. august 2017
Køb af hus – stor køberpakke

“Tak for en rigtig god og hurtig ekspedition på vores handel med huset. Jeg kan stærkt anbefale
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andrea at bruge dette firma til skødeskrivning.”
Af Preben B, Skanderborg, den 4. august 2017

Salg af hus – stor sælgerpakke

“Jeg vil hermed sige tak for en hurtig, venlig og effektiv behandling af min sag. Det er Mathias
Lund Bach jeg kan takke for det og jeg kan stærkt anbefale firmaet. Føler mig så godt

behandlet.”
Af Anni D, Hellerup, den 27. juli 2017

Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Tak for en super hjælp.”
Af Dennis L, Horsens, den 26. juli 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for super fin hjælp i forbindelse med vores huskøb. Hurtigt, effektivt og “bare” super god
service – til en meget rimelig pris.”
Af Anna K., Greve, den 25. juli 2017

Køb af hus – stor køberpakke

“Top-karakterer til Mathias Lund Bach”
Af Bo H., Hellerup, den 24. juli 2017

Køb af lejlighed – stor køberpakke

“Tak for hjælp ved familieoverdragelse. 2 matrikelnumre med overdragelse til 6 børn, hvoraf 1 er
bosat i udlandet. Jeres arbejde har været præget af venlighed, effektivitet, hurtighed og favorabel

pris. Kan klart anbefale andre at bruge jer og ønsker selv at bruge jer til de kommende
familieoverdragelser.”

Af Niels P, Thorsø, den 18. juli 2017
Overdragelse af ejendom – familieoverdragelse

“Tak for et godt samarbejde. God sommer ?”
Af Bell B, Taastrup, den 15. juli 2017

Køb af lejlighed – stor køberpakke

“Jeg synes det er gået fint, har bare kunne ringe og fået svar på mine spørgsmål, så jeg vil helt
klart anbefale jer til andre.”

Af Zibi, Hvidovre, den 13. juli 2017
Køb af hus – stor køberpakke

“Tak for god og professionel behandling. Dejligt med hurtige og præcise svar på henvendelser.”
Af Karin Ø, Ebeltoft, den 11. juli 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde
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“Tak for god behandling.”
Af Frida T, Skårup, den 10. juli 2017

Køb af hus – stor køberpakke

“Tak for din udholdenhed! Og godt arbejde.”
Af Henrik S, Allinge, den 10. juli 2017
Køb af sommerhus – lille køberpakke

“Mange tak for god og effektiv service. Faktura er betalt. God sommer ?”
Af Marianne M, Virum, den 5. juli 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Mange tak for en yderst god hjælp i forbindelse med handlen. Vi har været rigtig glade for den
assistance du har ydet, herunder også i forbindelse med de familiemæssige relationer. Det har

hele vejen igennem været en fornøjelse og professionel tilgang. Tak! Og rigtig god sommer! :-).”
Af Anne & Edvard, Aarhus, den 5. juli 2017

Overdragelse af ejendom – familieoverdragelse

“1000 tak for hurtig og super god hjælp.”
Af Lars S, Hillerød, den 5. juli 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Vi har modtaget en rigtig fin service, som vi gerne vil give videre til andre.”
Af Inge-Lise, Ringkøbing, den 3. juli 2017

Overtagelse af sommerhus – familieoverdragelse

“100 % tilfreds. 2 korte samtaler, 4-5 mails og køb af hus faldt 100 % tilfredsstillende på plads.
Selv om der ikke var meget tid overholdte firmaet alle deadlines. Billigst fundne på nettet også

forresten.”
Af Rudi K, Allinge, den 2. juli 2017

Køb af hus – stor køberpakke

“Tak for en rigtig effektiv behandling, kan klart anbefale Skødenu.dk til andre. Vi vil helt klart
bruge jer igen!”

Af Charlotte K, Kgs. Lyngby, den 30. juni 2017
Overtagelse af ejerpantebrev – debitorskifte

“Jeg var lidt betænkelig ved at engagere en advokat via nettet, men prisen var simpelthen for god
til at lade være. Jeg har oplevet en kompetent og professionel behandling hele vejen igennem.

Især vil jeg fremhæve den hurtige respons på spørgsmål undervejs. Du får meget for pengene! 5
ud af 5 stjerner. Tak for hjælpen!”

Af Søren B.R., Espergærde, den 23. juni 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde
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“Jeg har også lyst til at takke for din store imødekommenhed. En fornøjelse at samarbejde med
dig.”

Af Anne Mette S., København, den 22. juni 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Med den store køberpakke har vi fået en hurtig, effektiv og professionel sagsbehandling. Vores
køb af sommerhus har været i de bedste hænder.”

Af Susanne & Jens, Solrød Strand, den 21. juni 2017
Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Kan stærkt anbefales. Intet at bemærke.”
Af Christian N, Nykøbing F, den 21. juni 2017

Overtagelse af hus – skilsmisseskøde

“Jeg har været meget tilfreds med din sagsbehandling. Du har svaret hurtigt, venligt og
letforståeligt på mine lægmandsspørgsmål”

Af Jesper L, Hinnerup, den 21. juni 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Mathias har via effektiv mail dialog, hurtigt kunne hjælpe mig på plads. Kan kun varmt give
min anbefaling med tinglysning af skøde. Meget tilfreds!”

Af Marc L, Silkeborg, den 20. juni 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tusind tak for rigtig godt arbejde og hjælp ? Uden dig havde vi ikke kommet i mål.”
Af Tom J, Aalborg, den 19. juni 2017

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Tak for hjælpen. Det var en positiv og hurtig behandling og du løste de problemer der var
omkring tinglysningen. Kan kun anbefale nyt skøde til andre.”

Af Sigrid H, København K, den 12. juni 2017
Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Tak for fint arbejde.”
Af Michael B, Marielyst, den 9. juni 2017

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Har anvendt Mathias til berigtigelse af hushandel. Betjeningen har været utrolig effektiv,
hurtig og nem. Mails bliver besvaret stort set med det samme og sagsbehandlingen bliver kørt

meget professionelt. Sammenholdt med en attraktiv pris vil jeg give mine varmeste anbefalinger
af Nyt Skøde.”

Af Peter H, Allerød, den 8. juni 2017
Køb af ejendom – stor køberpakke

https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/skifteretsattest
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/skoede-aalborg
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/silkeborg
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode


“Tak for det. Det har bare været super godt og gledet smidigt. Tak for hjælpen.”
Af Erik O, Ålbæk, den 8. juni 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Glimrende gennemgang af sagsakterne, hurtig og præcis ekspedition. Meget tilfreds.”
Af Mikkel L, Risskov, den 1. juni 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg vil gerne have lov til at udtrykke min store tilfredshed omkring jeres hurtige ekspeditionstid,
samt fleksibilitet vedr. afklaring af spørgsmål. Jeg fik ikke lavet et nyt skøde, men et debitorskifte

på et ejerpantebrev, og dette gik lige efter planen. Jeg takker Mathias og resten af teamet for
hjælpen. Jeg vil roligt kunne anbefale jer alle andre.”

Af Cihan, København, den 29. maj 2017
Overtagelse af ejerpantebrev – debitorskifte

“Jeg takker mange gange for hjælpen. Du har udført et super stykke arbejde og med hurtig og
super service.”

Af Alex V, Kværndrup, den 21. maj 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for god og hurtig service hele vejen igennem.”
Af Anne M, Viby, den 19. maj 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg kan kun give Nyt Skøde ved Mathias Lund Bach de bedste anbefalinger. Servicen er i top,
kvaliteten er i top og den menneskelige behandling er i top. Jeg vil helt sikkert bruge Nyt Skøde

igen.”
Af Morten A, Odense, den 18. maj 2017

Salg af ejendom – sælgerpakke

“Super hurtig og effektiv ekspedition – meget tilfreds.”
Af Hanne G, København Ø, den 17. maj 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“I forbindelse med salget af vores skov, kan vi kun give de bedste anbefalinger af Nyt Skøde. Det
har været en rigtig god oplevelse, med lynhurtig korrespondance og kvalificerede svar. I hele

forløbet har vi følt os i gode hænder og Mathias Lund Bach har virkelig udvist en stor
professionalisme som gjorde salget til en fornøjelse.”

Af Gert M.M., Haderslev, den 11. maj 2017
Salg af skov – sælgerpakke

“Jeg kan på det varmeste anbefale Mathias Lund Bach. Min erfaring er, at han arbejder uhyre
effektivt, lynhurtigt og er et utroligt behageligt menneske at samarbejde med.”

Af Tom G., Malaga og Randers, den 9. maj 2017
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Salg af ejendom – sælgerpakke

“Meget positiv og tryg oplevelse, uden grænser for villigheden til at besvare opklarende
spørgsmål. Og så til fast pris. Kan bestemt anbefales.”

Af Morten B, Pandrup, den 4. maj 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Tak for hjælpen. Det har været et fint forløb – og jeg er MEGET tilfreds.”
Af Allan H, Charlottenlund, den 4. maj 2017

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Jeg har kun rosende ord om Nyt Skøde. Ekspeditionen har været hurtig, tydelig, forståelig og
effektiv. Mathias har været super til at give os et overblik over hvilke trin der var i processen med

tidslinje samt hvad vi skulle gøre og hvornår. Tak for hjælpen.”
Af Bjørn B, Grenaa, den 3. maj 2017

Køb af ejendom – stor køberpakke og købsaftale

“Da jeg havde solgt mit hus i Odensen, søgte jeg på nettet efter en jurist/advokat til at hjælpe
med berigtigelsen. Jeg fandt frem til Mathias Lund Bach, dels fordi prisen var i orden, og dels
fordi jeg fik et godt indtryk, da jeg besøgte hans hjemmeside. Jeg er ved kontakten og i hans

arbejde blevet meget positivt overrasket. Jeg har været igennem nogle bolighandler i mit liv, men
jeg har aldrig mødt en jurist, som er så effektiv og udfører sit job så tilfredsstillende. Jeg kan kun

medgive Mathias Lund Bach min bedste anbefaling, og opfordre læsere af dette til at benytte
hans juridiske ydelser.”

Af Kim B, Odense, den 29. april 2017
Salg af ejendom – sælgerpakke

“Når man lige pludselig skal bruge en jurist/advokat, så er det rart med hurtig, saglig og let
forståelig hjælp. Mathias har været yderst informerende og en stor og uundværlig hjælp. Jeg kan

kun give mine bedste anbefalinger og når prisen tilmed er i orden, så giver jeg klart 5 stjerner
herfra.”

Af Bjarne H, Lille Skensved, den 23. april 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg er meget tilfreds med ekspeditionen og takker mange for hjælpen.”
Af Søren L, Aalborg, den 22. april 2017

Køb af ejendom – lille køberpakke

“Skoedenu.dk har leveret en fantastisk service. Hurtigt, nemt og til en fornuftig pris, kan på det
varmeste anbefale at bruge dem.”

Af Allan H, Ringsted, den 21. april 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for denne gang, jeg har været meget tilfreds med forløbet.”
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Af Anne, København, den 21. april 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for din hjælp med tinglysning af mine forældres kolonihavehus. Det var en lang og svær
sag. pga. tidligere ejer er død. Jeg er blevet dig anbefalet og du har levet op til mine

forventninger. Dejligt at du altid svarede på mails meget hurtigt. Jeg kan og vil anbefale andre at
bruge dig.”

Af Stella, Brøndby, den 19. april 2017
Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Tak for hjælpen.”
Af Michael B, Odense, den 19. april 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg må sige at jeg har været meget tilfreds med rådgivningen, og ikke mindst hastigheden hvor
med der er handlet på de aftaler vi har lavet. Der er mange ting man skal forholde sig til ved en

skilsmisse, så det er ekstra rart at det hele går stærkt.”
Af Peter L, Hillerød, den 18. april 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg er meget tilfreds med forløbet omkring håndtering af skilsmisse skøde, og særligt ift.
rådgivning og udførelse af kreditorskift på skødet (jeg ejer en villalejlighed). Hurtig reaktionstid,
god rådgivning, god håndtering af de personer der skulle af pantebrevet ift. kreditorskiftet. Alt i

alt bare godt, og uden overraskelser på prisen.”
Af Rasmus R, Brønshøj, den 11. april 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde og kreditorskifte

“Vil hermed takke dig for din hurtige og effektive behandling af sagen og vil varmt anbefale dig
til venner og bekendte som måtte have brug for din ekspertise.”

Af Kim L, Væggerløse, den 9. april 2017
Køb af ejendom – stor køberpakke

“God informativ hjemmeside. Hurtig respons og opfølgning. Kan varm anbefales. Prisniveau
helt fint, også for nordjyder.”

Af Niels B, Åbybro, den 8. april 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Professionel og effektiv rådgivning til en attraktiv pris. Jeg var yderst tilfreds med Nyt Skøde’s
service!”

Af Anders B, Holte, den 7. april 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hurtig og effektiv behandling af sagen. Sagen blev fulgt godt til dørs, og jeg er ikke i tvivl om,
at såfremt jeg får behov for en lignende service i fremtiden, så falder valget igen på Mathias.”
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Af Jesper H, Herlufmagle, den 7. april 2017
Køb af ejendom – familieoverdragelse

“Efter fire hurtige mails med nødvendige oplysninger var alt som det skulle være. Yderst
professionelt Kan varmt anbefale denne service, selvom at afstanden er over 200km.”

Af Jimmi H, Esbjerg, den 7. april 2017
Overtagelse af ejendomme – skilsmisseskøde

“Tak for hurtig og fuldstændig problemfri udarbejdelse af skøde og ekspedition på min ejendom.
Jeg kan varmt anbefale Mathias Lund Bach.”

Af Linda K, Randers, den 5. april 2017
Køb af ejendom – lille køberpakke

“Tak for hjælpen og tak for din seriøse arbejdstilgang.”
Af Christian N, Gedser, den 3. april 2017

Overtagelse af ejendomme – skilsmisseskøde

“Jeg vil varmt anbefale Nyt Skøde. Jeg har fået en meget venlig, serviceminded og kompetent
behandling i forbindelse med en familieoverdragelse.”

Af Irene S, Frederiksberg, den 29. marts 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Langt hurtigere og mere effektiv end man kunne forvente! Nyt Skøde har mine varmeste
anbefalinger og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at ved et evt. huskøb i fremtiden, vil jeg kontakte

Nyt Skøde igen. Tusind tak for hjælpen!”
Af Martin L, Nørre Alslev, den 29. marts 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg har benyttet mig af Nyt Skøde til ændring af, og tinglysning af skødet på mit hus som følge
af separation fra min eks. Jeg har været super tilfreds, og kan kun varmt anbefale andre som
måtte have behov for denne ydelse at gøre brug af virksomheden. En meget tilfreds kunde.”

Af Holger K, Tørring, den 22. marts 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Mange tak for assistancen ved hushandlen.”
Af Jørgen D, Rønne, den 15. marts 2017

Salg af ejendom – stor køber/sælgerpakke

“En yderst hurtig, dygtig og professionel service. Tak for en rigtig god oplevelse fra start til slut.”
Af Steven K, Tune, den 10. marts 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Har været yderst tilfreds med behandlingen af min sag om at få lavet nyt skøde. Hurtigt, nemt
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og professionelt. Kan varmt anbefales.”
Af Tina N, Sabro, den 2. marts 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Super service. Hurtig og nem ekspedition. Kan varmt anbefales. Hilsen Jesper.”
Af Jesper L, Vejle, den 2. marts 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg har kun godt at sige om Nyt Skøde. I en periode hvor det hele er op og ned, har jeg fået
super service, hurtige svar på mine spørgsmål og generelt kompetent hjælp til min sag, som også

blev afsluttet hurtigt så alle parter kunne komme videre.”
Af Casper B, Humlebæk, den 1. marts 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg har været meget tilfreds med sagsforløbet. Effektiv, venlig og god service.”
Af Micahel S, Farum, den 1. marts 2017

Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Jeg har været meget tilfreds. Nyt Skøde leverer hurtig, billig og kompetent assistance og svar på
spørsmål.”

Af Carsten B, Viborg, den 28. februar 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Vi er super taknemmelig for din service og ekspertise. Det er så dejligt at du altid svarer så
hurtigt, som du har gjort i dette lidt tunge forløb som et huskøb kan være. Du har helt igennem
gjort denne handel så meget nemmere, og det er bestemt ikke sidste gang vi kommer til at lave
forretning med dig. Du har vores varmeste anbefalinger og på dette område skal du blive den

første jeg fremadrettet vil anbefale til venner og bekendte. Tusind tak, Mathias.”
Af Steen N, Roskilde, den 27. februar 2017

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Tusind tak for super hurtig service ?”
Af Helle J, Helsingør, den 23. februar 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for god behandling af sagen.”
Af Anja, Slangerup, den 20. februar 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg har været tilfreds, hurtig levering. Kunne altid ringe og få et hurtigt råd.”
Af Andreas, Hundested, den 19. februar 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde
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“En varm anbefaling. Sagen ligger i trygge hænder så gå blot igang.”
Af Poul Erik, Silkeborg, den 17. februar 2017

Overdragelse af ejendom – familieoverdragelse

“Jeg har været meget tilfreds med hjælpen fra Skoedenu. Jeg må indrømme at jeg inden forløbet
gik i gang var skeptisk pga. det var under 1/2 pris jeg skulle give her, for nøjagtig samme ydelser

andetsteds. Jeg kan kun anbefale Skoedenu.”
Af Jesper B, Tureby, den 15. februar 2017

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Tak for det – og tak for en fin ekspedition.”
Af Simon, Hjørring, den 14. februar 2017

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Hurtig og god behandling. Kan kun sige at jeg har været yderst tilfreds.”
Af Pia, Horsens, den 14. februar 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hurtig og effektiv ekspedition ved udarbejdelse af skilsmisseskøde. Hurtig respons på emails,
kan kun anbefales”

Af Anders, Aarhus, den 11. februar 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tusind tak for arbejdet, det var godt at få af vejen.”
Af Jon M, Humlebæk, den 7. februar 2017

Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

“Mange tak for behandling af sagen.”
Af Nina & Phong, Sjællands Odde, den 7. februar 2017

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Tak for hurtig behandling.”
Af Heidi B, Esbjerg V, den 6. februar 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Meget tilfreds med behandlingen. Hurtigt og effektivt.”
Af Jens, Værløse, den 30. januar 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for hurtig og effektiv service. Det har været en fornøjelse.”
Af Ryan, Aalborg, den 26. januar 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde
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“Så har jeg betalt. Tak for din hjælp.”
Af Pelle W, Søborg, den 24. januar 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Har både fået saglig og letforståelig rådgivning, samt hurtig ekspedition. Kan absolut
anbefales.”

Af John Ø, Horsens, den 19. januar 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Det har bestemt været meget tilfredsstillende, og vi vil helt bestemt anbefale det videre. Mange
tak for hjælpen.”

Af Sune & Lars, Helsingør, den 17. januar 2017
Køb af ejendom – stor køberpakke

“Meget glad og overrasket over den hurtighed min sag har haft, som jo nok kan tilskrives din
effektivitet. Tusind tak!”

Af Annemarie D, København S, den 16. januar 2017
Overtagelse af ejendom – tinglysning af skifteretsattest

“Tak for assistancen.”
Af Peter B, Vester Skerninge, den 12. januar 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Kompetent, effektiv og billig – Nyt Skøde gør et godt job! – Anders.”
Af Anders L, Frederiksberg, den 7. januar 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Faktura er hermed betalt. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig.”
Af Niels L, Valby, den 4. januar 2017

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Knivskarp sagsbehandling, venlig og professionel rådgivning, meget fair pris. Tak til Mathias.”
Af Niels F, Knebel, den 3. januar 2017

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Meget venlig, tålmodig og fin behandling.”
Af Henrik, København S, den 3. januar 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Tak for hjælpen og et godt nytår.”
Af Brian, Nakskov, den 30. december 2016

Køb af ejendom – stor køberpakke
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“Tak for hurtig og nem ekspedition.”
Af Maja, Horsens, den 30. december 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for hjælpen.”
Af Casper, Klarup, den 29. december 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak Mathias.”
Af Flemming, Eskebjerg, den 29. december 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Meget stor anbefaling her fra. Top professionelt – al sagsbehandling til tiden og endda før tiden
– nemt og overskueligt – super skarp prisen. Har allerede anbefalet dem til en kollega.”

Af Ninette H, Køge, den 20. december 2016
Køb af ejendom – stor køberpakke

“Et hurtigt, effektivt og professionelt arbejde. Og endda til en yderst fornuftig pris. Kan varmt
anbefale Nyt Skøde.”

Af Adam H, København, den 14. december 2016
Transport af pantebreve – kreditorskifte

“Tak for god og hurtig sagsbehandling.”
Af Rikke L, Randers, den 12. december 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for hurtig og præcis betjening. Og god jul.”
Af Ole A, Liseleje, den 7. december 2016

Køb af ejendom – familieoverdragelse

“Tusind tak for meget hurtig hjælp og ekspedition, samt god rådgivning ifbm ændring af vores
skøde”

Af Benny K, Vanløse, den 5. december 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Godt arbejde.”
Af Jesper W., Nysted, den 2. december 2016

Køb af ejendom – lille køberpakke

“Tak for en smidig handel. Kan kun anbefales. Billigt og enkelt.”
Af Kennet B., Ebeltoft, den 1. december 2016

Køb af ejendom – lille køberpakke
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“1000 tak for hjælpen.”
Af Jesper K, Samsø, den 1. december 2016

Køb af ejendom – familieoverdragelse

“Tak for samarbejdet.”
Af Leif J., Aalborg, den 1. december 2016

Aflysning af pantebrev – ejerpantebrev

“Vi har været rigtig glade for den store hjælp Mathias har givet os i forbindelse med vores
huskøb. Har har været utrolig hjælpsom og rigtig god og tålmodig i sin vejledning. Man er i

kyndige hænder, og vi har følt os helt trygge. Vi vil på det varmeste anbefale Nyt Skøde.”
Af Merete M., Holbæk, den 30. november 2016

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Hurtig, effektiv og upåklagelig service gennem hele processen til markedets nok skarpeste
pris!”

Af Martin P., Køge, den 23. november 2016
Køb af ejendom – lille køberpakke

“Tak for et rigtigt godt samarbejde i forbindelse med køb af ejendommen. Vi ser frem til at
benytte dig en anden gang, hvor der måtte opstå en mulighed.”

Af Christina & Jesper, Svinninge, den 21. november 2016
Køb af ejendom – stor køberpakke

“Mange tak for hjælpen.”
Af Kristina & Christoph, København Ø, den 15. november 2016

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Vi oplevede en rigtig god service og kan kun anbefale at få hjælp af Mathias, der guidede os
trygt igennem processen med skødet.”

Af Morten & Heidi, Hobro, den 14. november 2016
Køb af ejendom – lille køberpakke

“Kan kun anbefale Nyt Skøde. God service, hurtigt, nemt og billigt.”
Af Allan C, Svendborg, den 12. november 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg vil anbefale Mathias/Nyt Skøde til ALLE! Mathias har hjulpet mig med skøde og anden
advokat hjælp, hurtigt effektivt og meget billigt. Mathias vender tilbage meget hurtigt og allerede

9 dage efter handlen er alt færdigt og jeg har betalt regningen. Så TAK for hjælpen Mathias.”
Af Peter H., Fredensborg, den 9. november 2016
Overtagelse af ejendom – stor køberpakke mv.
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“1000 tak for din hjælp.”
Af Pernille J., Holbæk, den 9. november 2016

Overtagelse af ejendom – tinglysning af skifteretsattest

“Det var fornemt og pengene er overført. Tak for hjælpen.”
Af Jim S, Ringsted, den 8. november 2016

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Meget klart og tilfredsstillende.”
Af Hanne L., Herning, den 8. november 2016

Overtagelse af ejendom – tinglysning af skifteretsattest

“Super service. Har kun positiv kritik. God, enkel og solid service og super rare
kontaktpersoner.”

Af Søren B., Hjallerup, den 7. november 2016
Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Super effektiv behandling og hurtigt svar på henvendelser på såvel mail som telefon. Og til en
yderst fornuftig pris. Kan varmt anbefale skoedenu.dk ? Tak for hjælpen!”

Af Jens, Veksø Sjælland, den 1. november 2016
Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Super. Tak for hjælpen.”
Af Helen N., Frederiksberg, den 30. oktober 2016

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Dejlig nem og hurtig behandling af skøde. Svarede hurtigt på de spørgsmål der var i forbindelse
med nyt skøde.”

Af Jane S. – Esbjerg, den 26. oktober 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Super service, altid venlig og hjælpsom ved kontakt.”
Af Marianne M. – Tim, den 25. oktober 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Meget hurtig og effektiv behandling af vores sag. Vi er yderst tilfredse og vil til enhver tid give
vores anbefalinger.”

Af Jane M. – Svenstrup, den 22. oktober 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Nem, effektiv, fleksibel og tillidvækkende håndtering!”
Af Susie & Anders, København S, den 19. oktober 2016

Køb af ejendom – lille køberpakke

https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/boligadvokat
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/skilsmisseskode
https://www.skoedenu.dk/skoede-esbjerg
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/skoede-frederiksberg
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/berigtigelse
https://www.skoedenu.dk/skifteretsattest
https://www.skoedenu.dk/familieoverdragelse
https://www.skoedenu.dk/skifteretsattest
https://www.skoedenu.dk/skoede-holbaek


“Super hurtig og effektiv ekspedition. Kan varmt anbefales ?”
Af Tine & Martin. – Lille Skensved, den 19. oktober 2016

Overtagelse af ejendomme – skilsmisseskøde

“Utrolig behagelig og effektiv service, har faktisk sjældent oplevet noget lignende. Den tillid der
er skabt af Mathias og den effektive måde han arbejder på er stærk anbefalelsesværdig.”

Af Pia, Græsted, den 18. oktober 2016
Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Rigtig god og effektiv behandling. Jeg har sat stor pris på den hurtige tilbagemelding vedr.
spørgsmål.”

Af Michael N. – Vejle, den 14. oktober 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hurtig, effektiv og personlig sagsbehandling af skøde / tinglysning i forbindelse med
samlivsophør. Absolut anbefalelsesværdig !!!.”
Af Michael B. – Søborg, den 13. oktober 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Det har været en fornøjelse at have dig med på denne sag. Jeg vil anbefale din service til enhver
tid.”

Af Gerth, Odense C, den 13. oktober 2016
Salg af ejendom – stor køberpakke

“Tusinde tak for hjælpen. Jeg vil helt klart anbefale dig til andre. Jeg har fået hvad jeg har
ønsket og det har været ekstra godt du har stået for kontakten mellem sælger og køber.”

Af Lene J, Hvidovre, den 11. oktober 2016
Køb af ejendom – lille køberpakke

“Tusind tak for hjælpen! Jeg oplevede en professionel, hurtig og personlig ekspedition i
forbindelse med tinglysning af skilsmisseskøde. Jeg er meget positivt overrasket incl. prisen for

arbejdet. Jeg er bestemt ambassadør for Mathias Lund Bach.”
Af Jytte H. – Viborg, den 5. oktober 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for stor tålmodighed og hurtig betjening ved udfærdigelse af skøde. ”
Af Jonna R. – Herlev, den 5. oktober 2016

Salg af ejendom – familieoverdragelse

“Tusind tak for ekspeditionen af vores skøde. Vi har været yderst tilfredse, din opfølgning og
besvarelse af diverse spørgsmål har været helt i top. At du har besvaret de mange spørgsmål og

fulgt sagen til dørs når involverede var lidt langsomme, er vi glade for. Tak for hjælpen ”
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Af Bente B. – Nykøbing Sj., den 4. oktober 2016
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Tak for hjælpen.”
Af Henriette N. – Fredericia, den 3. oktober 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Professionel og hurtig rådgivning og ekspedition. Meget hurtige tilbagemeldinger og besvarelse
af spørgsmål. Yderst tilfreds. Prisen er yderst fornuftig. Tak for samarbejdet.”

Af Jan M.S. – Silkeborg, den 28. september 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Mange tak for hurtig og gnidningsfri ekspedition med tinglysning og nyt skøde. Alle spørgsmål
er besvaret hurtigt og præcist og forløbet har været gennemsigtigt og uden ubehagelige

overraskelser. Jeg kan varmt anbefale skoedenu.dk”
Af Tine R. – Ringkøbing, den 28. september 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hurtig, hjælpsom og professionel, og til en fair pris. Har kun godt at sige. Yderst tilfreds.”
Af Helle N. – Rønde, den 28. september 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for en saglig og tryg behandling. Lige hjemvendt fra 12 års ophold i udlandet og derfor
ukendt med de forskellige nye regler, var det trygt at vide at alt blev udført, med høj kvalitet, til

tiden, samtidigt med at jeg altid følte mig velorienteret.”
Af Kurt M. – Ølstykke, den 27. september 2016

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Har været yderst tilfreds med hjælpen og jeg kommer til at bruge Mathias/Skoedenu.dk igen da
det er nemt, hurtigt og til en fornuftig pris og vil helt sikkert anbefale andre at bruge ham”

Af Sophus S. – Rønne, den 22. september 2016
Overtagelse af ejendom – lille køberpakke

“Tak for hjælpen!”
Af Morten R. – Herlev, den 16. september 2016
Overtagelse af ejendommen – skilsmisseskøde

“Tak for dit arbejde med nyt skøde. Jeg har bl.a. været så glad for dine hurtige og let forståelige
svar. Jeg har følt mig super godt behandlet. Tak for nu.”

Af Mette L.B. – Vanløse og Odense, den 14. september 2016
Overtagelse af ejendomme – skilsmisseskøde

“Tak for hurtig og problemfri hjælp til tinglysning af skøde”
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Af Joachim H. – Skjern, den 13. september 2016
Køb af grund – lille køberpakke

“Tak for din assistance i forbindelse med skødet. Jeg kan kun sige at jeg har oplevet en meget
smidig og hurtig service fra din side. Det vigtigste for mig har været, at du i vores første samtale
var i stand til at forklare mig sagsgangen og berolige mig, så jeg havde tillid til at det nye skøde

kunne udfærdiges via kontakt til Nyt Skøde.”
Af Jan E.A. – Esbjerg, den 13. september 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for god og professionel sagsbehandling.”
Af Morten & Maria – Væggerløse, den 9. september 2016

Køb af grund – lille køberpakke

“Mange tak for dit store stykke arbejde, det har vi været rigtig glade for. Et super forløb.”
Af Mette J.L. – Ølstykke, den 9. september 2016

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Vi vil gerne sige tak for hjælpen mht. skødeskrivning, samt vejledning for aflysning af gammelt
pantebrev. Fik hurtig svar på de forskellige spørgsmål vedr. handlen og hvilke dokumenter der

skal bruges. Kan anbefales!”
Af Svend E.F. – Randers, den 5. september 2016
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Super god, professionel og hurtig respons. Fik rigtig god vejledning og der var styr på tingene
fra start til slut, hvilket er enormt tilfredsstillende, når man står i en situation hvor der er meget
andet at tænke på. Kan varmt anbefales, har kun positivt at sige om Mathias Lund Bach, han

har styr på det!”
Af Per R. – Tune, den 4. september 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Mathias var en kæmpe hjælp ved køb af vores sommerhus. Ingen skjulte gebyrer, ingen
uforudsete udgifter. Kun god service, en følelse af at være i gode hænder og ekstrem hurtig og

professionel respons på spørgsmål vi havde under forløbet.”
Af Claus D. – København N, den 1. september 2016

Køb af ejendom – Stor køberpakke

“Efter min skilsmisse, skulle der ordnes diverse papir ang. skøde og hus overtagelse. Jeg fandt
frem til skoedenu.dk på nettet og det skulle jeg ikke fortryde. Fuldt ud professionel tilgang til

tingene og yderst hurtig reaktion, også telefonisk. Og prismæssigt nok det billigste på markedet.”
Af Henrik J. – Skanderborg, den 30. august 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Vil gerne sige stor tak til Mathias for god og hurtig ekspedition ifm. skødeskrivning. Altid til at
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komme i kontakt med og hurtig svar. Tillige med en meget billig pris. Kan klart anbefales til
andre.”

Af Tina H. – Glumsø, den 26. august 2016
Køb af ejendom – lille køberpakke

“Varm anbefaling af Nyt Skøde v/ Mathias Lund Bach, selv om en skilsmisse er ovre i den kolde
afdeling. Mathias ordnede det kvikt, sagligt og uden bureaukrati. Bedste hilsner, Kurt.”

Af Kurt K. J. – Jyderup, den 24. august 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hurtig og professionel rådgivning – jeg er meget tilfreds med forløbet og vil klart anbefale Nyt
Skøde til andre”

Af Brian M. – Rødding, den 5. august 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for et godt stykke arbejde. Alt blev oven i købet klaret til en fornuftig pris!”
Af Ping B. – Vanløse, den 4. august 2016

Køb af ejendom – lille køberpakke

“Jeg har været yderst tilfreds med den vejledning, jeg har fået og den effektivitet i arbejdets
udførelse Nyt Skøde har lagt for dagen. Og endda til en meget lav pris!”

Af Carsten S. – Kastrup, den 1. august 2016
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Tak for din kompetente hjælp og rådgivning. Det har været en god oplevelse,
omstændighederne til trods, hvor man netop har brug for råd og hjælp. Vil til enhver tid anbefale

din hjælp og praksis.”
Af Ilse O. – Ballerup, den 29. juli 2016

Længstlevende ægtefælles overtagelse – tinglysning af skifteretsattest

“Vi har været yderst tilfredse med det stykke arbejde der er gjort, i forbindelse med køb af vores
sommerhus. Vi benytter os gerne af Nyt Skøde en anden gang.”

Af Louisa M. – Kastrup, den 27. juli 2016
Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Tusind tak for hurtig ekspedition!”
Af Stefan B. – Smørum, den 27. juli 2016

Overtagelse af ejendom – skøde ved samlivsophør

“Jeg har været yderst tilfreds med forløbet.”
Af Vilhelm – Alexandria, Viginia & Hundested, den 26. juli 2016

Længstlevende ægtefælles overtagelse – tinglysning af skifteretsattest
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“Vi brugte Nyt Skøde til al papirarbejde i forbindelse med købet af vores sommerhus. De har
overordentligt rimelige priser, og sagsarbejdet blev udført hurtigt og professionelt uden nogen

slinger i valsen, vi kan kun anbefale andre at benytte dette selskab.”
Af Birgit F.B. – København N, den 21. juli 2016

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Meget professionelt og hurtig med svar på mine spørgsmål. Jeg kan kun give Nyt Skøde og
Mathias mine bedste anbefalinger.”

Af Mikkel K. – Randers, den 19. juli 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Præcis kommunikation og hurtig ekspedition af skilsmisse skøde.”
Af Inge K. – Karrebæksminde, den 18. juli 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Hej Mathias. Tak for hjælpen. Jeg har en mere i optikken. Vi tales ved.”
Af Mads C. – Esbjerg, den 4. juli 2016

Køb af ejendom – stor køberpakke

“Vi har benyttet www.skoedenu.dk og er MEGET tilfredse med resultatet. Både vi og køber har
været meget langsommelige og dårlige til at passe vores del, men skoedenu.dk har tålmodigt og

vedholdende forfulgt opgave. En stor tak fra vores side; Mathias du får en uforbeholden
anbefaling fra vores side. Venlig hilsen Marianne.”

Af Marianne G. – Stenløse, den 1. juli 2016
Auktionsskøde & videresalg af ejendom – stor køberpakke

“Vi tog en chance, da vi søgte på nettet efter juridisk bistand til udfærdigelse af skøde. Vi har på
alle måder, været mere end tilfredse både med løbende opdatering om forløbet, behandling af

tinglysning og det endelige arbejde med udfærdigelse af det endelige skøde.”
Af Michael Z. – Søborg, den 28. juni 2016

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Super service og hurtige svar igennem hele processen.”
Af Søren S. – Esbjerg N, den 27. juni 2016

Overtagelse af ejendom – samlivsophør

“Hurtig og problemfri behandling af skøde og refusionsopgørelse. Vi kan anbefale
“skoedenu.dk” når der skal handles bolig. Tak for samarbejdet, det har været en fornøjelse.”

Af Henrik M. – Nykøbing Sj., den 25. juni 2016
Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Super billigt og reagerer lynhurtigt. Det er et rigtig dygtigt og professionelt firma. Tak for
hjælpen.”

Af Omar A. – Hvidovre, den 24. juni 2016
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Køb af erhvervsejendom – lille køberpakke

“Yderst tilfreds med det arbejde Mathias har udført. Ændring af mit skøde på gården, på en let
og helt ukompliceret måde gennem god information og hurtig ekspedition.”

Af Jan J. – Ørum Djurs, den 21. juni 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Jeg er yderst tilfreds med det arbejde Mathias har lavet i forbindelse med at skødet på min
ejerlejlighed skulle ændres.”

Af Martin P. – Århus C, den 16. juni 2016
Overtagelse af ejerlejlighed – samlivsophør

“Kære Mathias, tak for det fine og effektive forløb. Super professionelt og effektivt. Mange tak.”
Af Tonny J. – Skødstrup, den 16. juni 2016

Overtagelse af ejendom – samlivsophør

“Jeg havde en rigtig god oplevelse med Mathias fra SkoedeNu.dk – Jeg fik professionel
vejledning og sparring gennem hele forløbet, og hurtige svar på mails etc. Kan varmt anbefales

til andre!”
Af Martin B. – Jægerspris, den 9. juni 2016
Overtagelse af sommerhus – samlivsophør

“Fantastisk, så hurtigt det er kommet på plads. Vores mor har brugt meget tid og mange penge
på advokat, uden at det førte nogen vegne hen. Takket være dig, er overtagelsen af

barndomshjemmet tinglyst i løbet af 14 dage.”
Af Maroe I. – Allinge, den 7. juni 2016

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Super nemt – super professionelt – super godt.”
Af Morten M.C. – Viborg, den 6. juni 2016

Overtagelse af ejendom – samlivsophør

“Mine bedste anbefalinger. Nyt skøde håndterede sagen yderst professionelt. Kort og præcis
kommuinikation. Resultat: Tinglysning og en anseelig besparelse.”

Af Michael V. – Viborg, den 30. maj 2016
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Vi har fået en hurtig, effektiv og konkurrencedygtig sagsbehandling.”
Af Stefan H. – København K, den 24. maj 2016

Overtagelse af ejendom – samlivsophør

“Vi vil varmt anbefale Nyt Skøde. Vi oplevede meget kort responstid, hurtig hjælp og en følelse
af, at Mathias Lund Bach havde det fulde overblik, hvilket var meget trygt.”
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Af Marie F. – Horsens, den 23. maj 2016
Overtagelse af ejendom – familieovedragelse

“Kompetent og sikker løsning af de forskellige opgaver i forbindelse med familieoverdragelse.
Og så gik det hurtigt! Vi har været meget tilfredse og kan bestemt anbefale “Nyt Skøde”!”

Af Flemming L. – Amager, den 23. maj 2016
Overtagelse af ejendom – familieovedragelse

“Det har været aldeles problemfrit at benytte jer til at stå for tinglysningsarbejde i forbindelse
med et familiekøb af et parcelhus.”

Af Jep F. – Horsens, den 21. maj 2016
Overtagelse af ejendom – familieovedragelse

“Bodelingen gik bare som den skulle. Jeg blev løbende guide igennem processen. Jeg blev lidt
overrasket over hvor meget der skulle til. Lidt naivt troede jeg bare det var at udfylde en formular

på nettet, men koordineringen med min kreditforeningen og min kones bank er ikke en
uvæsentlig proces. Stor tak til Mathias der samlede trådene og altid kom med hurtige svar på

mine e-mails. Mine største anbefalinger.”
Af Erik H. – Køge, den 17. maj 2016

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Mange tak for god service. Vil klart anbefale dig til andre.”
Af Flemming C. – Hedensted, den 28. april 2016

Overtagelse af ejendom – samlivsophør

“God og hurtig rådgivning under hele forløbet. Behandling af vores skøde gik helt smertefrit.
Kan til enhver tid anbefale skoedenu.dk.”

Af Jonathan J. – Randers, den 21. april 2016
Overtagelse af ejendom – samlivsophør

“Jeg takker for en hurtig og kompetent assistance ifm. udarbejdelse af skilsmisseskøde. Kan
varmt anbefale skoedenu.dk da det er værdi for pengene.”

Af Lars G. J. – Ry, den 18. april 2016
Overtagelse af ejendom – samlivsophør

“En yderst hurtig, dygtig og professionel service. Kan varmt anbefales! Hilsner fra Bornholm.”
Af Christine & Steven – Gudhjem, den 15. april 2016

Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

“Jeg siger rigtig mange tak for hjælpen, det var lidt af en opgave jeg fik sat jer på, for trods det at
tingbogen havde forkerte oplysninger som i fik rettet op på og vi fik gået alle tal igennem – så

blev det ikke dyrere end aftalt. Jeg er meget glad og tilfreds.”
Af Jack L. – Føllenslev, den 11. april 2016

Overtagelse af ejendom – samlivsophør
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“Tak for god og effektiv hjælp og ikke mindst tålmodighed og hurtige svar og kommunikation da
tingene ikke gik helt som de skulle”

Af Frode N. – Værløse, den 8. april 2016
Overtagelse af villa – samlivsophør

“Mine varmeste anbefalinger til “Nyt Skøde” – hurtigt, nemt og professionelt!”
Af Clark B. – Esbjerg V, den 21. marts 2016

Overtagelse af villa – samlivsophør

“Jeg og mine forældre har ved hjælp af Mathias Lund Bach og ‘Nyt Skøde’ foretaget en
familieoverdragelse. Mathias har været utrolig hjælpsom, professionel og hurtig igennem hele

forløbet. Mathias er en rådgiver, jeg vil anbefale til mine nærmeste.”
Af Maria H. – København Ø, den 12. marts 2016
Overtagelse af ejerlejlighed – familieoverdragelse

“Vi har fået en hurtig og kompetent ekspedition og ikke mindst rådgivning. Endda markant
billigere end vi er blevet tilbudt andre steder.”
Af Brian S. – København Ø, den 11. marts 2016

Overtagelse af sommerhus – samlivsophør

“Tak for hjælpen.”
Af Per – Holte, den 20. februar 2016
Overtagelse af villa – skilsmisseskøde

“Hjælpsomhed, hurtighed, ordentlighed, professionalisme og god service er de ord, der fald mig
ind, når jeg skal beskrive den assistance, vi har modtaget fra Mathias Lund Bach i forbindelse

med udarbejdelse af skøde og berigtigelse af handlen ved køb af vores sommerhus.”
Af Søren H.C. – Føllenslev, den 18. februar 2016

Køb af sommerhus – stor køberpakke

“Min datter og jeg har gennemført en familiehandel af vor ejendom i Kgs. Lyngby, ved hjælp af
Mathias Lund Bach. Han har hjulpet med såvel slutseddel og skøde samt tinglysning til vor fulde

tilfredshed. Altid med hurtig reaktion på vore spørgsmål og kommentarer undervejs. Vi kan
anbefale Mathias og firmaet Nyt Skøde til tilsvarende opgaver. Venlig hilsen Bjørn.”

Af Bjørn R. – Kgs. Lyngby, den 31. januar 2016
Køb af villa – familieoverdragelse

“Tak for et godt samarbejde!”
Af Karin – Greve, den 27. januar 2016
Køb af ejerlejlighed – stor køberpakke

“Har været meget tilfreds, hurtige svar og tilbagemeldinger. Rigtig god service til en god pris”
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Af Christian P.L. & Mette K.H. – Fredensborg, den 11. december 2015
Køb af ejerlejlighed – stor køberpakke

“Tak for en god indsats”
Af Jette M. – Give, den 18. november 2015
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Tak for rigtig god og ikke mindst meget hurtig hjælp”
Af Gitte I. – Middelfart, den 17. november 2015

Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

“Vi har lige benyttet “skoedenu.dk” ved udfærdigelse af skøde, og har oplevet en hurtig,
professionel og venlig sagsbehandling. Kan meget anbefales til andre. En rådgiver man vil

komme tilbage til”
Af Pia & Ib K. N. – København Ø, den 10. november 2015

Køb af ejerlejlighed – familieoverdragelse

“Det har været en positiv oplevelse at have “Skoedenu.dk” til at udfærdige skøde i forbindelse
med overtagelsen af en ejendom fra et konkursbo. Der er ingen tvivl, vi vil vende tilbage, hvis der

igen skal skrives skøde. Vi har oplevet en service der var 100%”
Af Jørgen B.K. – Rødekro, den 7. oktober 2015

Køb af ejendom – erhvervsejendom

“Tak for al din hjælp – det har været gennemført professionelt!”
Af Emil H.S.S. – København NV, den 14. september 2015

Køb af ejerlejlighed – stor køberpakke
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