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Hướng dẫn Quy trình 5 bư

1. G

2. Xem nhà l

3. Xem nhà l

4. Đàm phán giá & đ

5. Ký h

sang tên đ
 

Mua nhà, lấy vợ/chồng là vi
nhất 1 lần trong đời, thậm chí chỉ 1 l
ngày về lâu dài sau đó. Vì vậy nhất đ
không thể quyết định một cách tùy ti
của một cá nhân không có chuyên môn t
... Đây là những việc lớn cần có cách ti
hướng đến phần đời còn lại của không ch

 

Dưới đây là hướng d

hữu ích 

1. Gọi điện hẹn lịch xem nhà:

 

          Đây là bước cực kỳ quan tr

thực tế sau khi xem mỗi ngôi nhà cho dù b

nhận, thêm kinh nghiệm thị trư

ngôi nhà nào với giá tiền nào đúng đ

          Chỉ một cuộc điện thoạ

có tâm với nghề và nhiều kinh nghi

căn nhà PHÙ HỢP với giá cả h

          Khi nào nên gọi điện h

            Khoảng tiền: Chỉ cần căn nhà đó n

thể cao hơn tối đa 30% hoặc ít hơn 30% s

khi tìm thấy căn nhà phù hợp v

còn dành ra được một khoản đ

            Vị trí nhà: Chỉ cần căn nhà đó n

thì nên xem nhà: bởi vì 10Km tính ra ch
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Quy trình 5 bước MIỄN PHÍ mua nhà
 

Gọi điện hẹn lịch xem nhà 

. Xem nhà lần 1 

. Xem nhà lần 2 

. Đàm phán giá & đặt cọc 

. Ký hợp đồng mua bán và  

sang tên đổi chủ cho ngôi nhà mơ ước

ng là việc quan trọng hàng đầu của đời người, h
1 lần duy nhất và nó quyết định/ảnh hưởng l

t định không thể coi nhẹ việc lựa chọn ngôi nhà, l
t cách tùy tiện với vốn kiến thức hạn hẹp, kinh nghiệm không có, k

t cá nhân không có chuyên môn tự mày mò, phỏng đoán, suy luận cá nhân phi
n có cách tiếp cận khoa học mới có thể đưa ra đượ

a không chỉ bạn mà nhiều người thân chung sống.

ng dẫn chi tiết Quy trình 5 bước MI

u ích với bất kỳ ai cũng nên xem k

ch xem nhà: Xem sơ bộ các tin bán nhà và gọi đi

quan trọng ban đầu bởi vì nó giúp bạ

i ngôi nhà cho dù bạn không mua thì cũng giúp b

trường nhà để từ đó biết so sánh và đưa ra quy

n nào đúng đắn hơn. 

ại có thể bạn tìm đúng căn nhà phù h

u kinh nghiệm, nhiều thông tin sẽ giúp bạn nhanh chóng t

hợp lý nhất. 

n hẹn lịch xem nhà ? 

n căn nhà đó nằm trong khoảng tiền mà b

c ít hơn 30% số tiền bạn dự định đều nên g

p với giá tốt thì thiếu ít tiền có thể vay thêm, th

n để nâng cấp, sửa sang ngôi nhà mớ

n căn nhà đó nằm trong bán kính 10Km ở

i vì 10Km tính ra chỉ 15 phút di chuyển nhưng n
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mua nhà 

c. 

i, hầu như ai cũng sẽ trải qua ít 
ng lớn lao tới cuộc sống hàng 

n ngôi nhà, lựa chọn người bạn đời, 
m không có, kỹ năng giới hạn 

n cá nhân phiến diện thông thường 
ợc quyết định hợp lý nhất ảnh 
ng.  

MIỄN PHÍ mua nhà  

ai cũng nên xem kỹ: 

i điện hẹn lịch xem nhà. 

ạn có nhiều kinh nghiệm 

n không mua thì cũng giúp bạn có thêm cảm 

t so sánh và đưa ra quyết định chọn 

n tìm đúng căn nhà phù hợp hoặc người môi giới 

n nhanh chóng tìm được 

n mà bạn muốn mua (có 

u nên gọi đặt lịch xem bởi 

vay thêm, thừa tiền càng tốt 

ới). 

ở khu vực bạn muốn mua 

n nhưng nếu căn nhà phù hợp thì 
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bạn và người thân sẽ có một nơi ngh

mình, thay vì ở gần nơi làm vi

phải sinh hoạt, ngủ nghỉ trong ngôi nhà nhi

cao tiền hoặc nhà hẹp, xa trung tâm thì th

tiền. Cái gì cũng có giá của nó

            Chỉ cần 2 yếu tố trên đ

có thể cải tạo sau khi mua nhà, và nhi

chính bạn chưa thể tưởng tượ

hay không. 

          Mục tiêu của bước gọ

bạn có thêm trải nghiệm/kinh nghi

qua tiếp xúc, bạn tìm được ngư

          Lưu ý:  

- Không nên ngại gọi đi

một cuộc gọi điện tho

tốt hoặc một người môi gi

- Không nên ngại đi xem nhà: Đ

nhà tốt hoặc một môi g

cầu của bạn --> Hãy h

kinh nghiệm thị trường nhà, t

định sáng suốt khi có nhi

         

2. Xem nhà lần 1: Cá nhân xem sơ b

 

          Việc mua nhà là việc lớ

trước khi quyết định mua thì nh

mua nhà đều nên có mặt xem đ

mái vui vẻ với ngôi nhà mình đã đư

một mình bạn quyết định thì tâm lý nh

tâm lý không vui vẻ suốt quá trình

          Tuy vậy, chúng ta không th

đi xem, bản thân bạn là ngườ

và tăng kinh nghiệm nhà đất cho mình

có thể mời những người liên quan đi xem nhà l

nên sắp xếp người thân đi xem ?

nhược của ngôi nhà; vì điều mà b

điều bạn không thích thì ngư
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t nơi nghỉ ngơi tốt hàng ngày ở bên trong ngôi nhà ưng ý c

n nơi làm việc chỉ tiết kiệm 15 phút nhưng bạn và ngư

trong ngôi nhà nhiều bất tiện không phù h

p, xa trung tâm thì thấp tiền và nhà rộng thoáng hơn

a nó ... 

trên đảm bảo là bạn nên đi xem bởi các y

o sau khi mua nhà, và nhiều chủ nhà cũ có những thi

ợng ra được, chỉ khi xem xong mới có th

ọi điện hẹn lịch xem nhà: Ngoài việc có thêm m

kinh nghiệm với nhà đất và thị trường nhà 

c người môi giới tốt giúp bạn.  

i điện thoại cho người đăng tin bán nhà b

n thoại một vài phút ngắn ngủi mà có thể b

i môi giới tốt --> Hãy nhấc điện thoại lên và g

i đi xem nhà: Đừng vì sự lười nhác của bản thân mà b

t môi giới tốt sẽ nhanh chóng tìm được căn nhà khác phù h

> Hãy hẹn lịch xem nhà và đến xem nhà để có thêm c

ng nhà, từ đó làm căn cứ để so sánh các ngôi nhà và đưa ra quy

t khi có nhiều thông tin và trải nghiệm xem nhà th

Cá nhân xem sơ bộ các đặc điểm bên ngoài ngôi nhà.

ớn hệ trọng có liên quan đến nhiều ngư

nh mua thì những người có liên quan và tham gia vào vi

t xem để góp ý và cùng quyết định thì sau này t

i ngôi nhà mình đã được xem và cùng đồng ý chọn mua. Tránh trư

nh thì tâm lý những người khác thường sẽ 

t quá trình sinh sống tại ngôi nhà sau này. 

chúng ta không thể đủ thời gian để cứ thấy bất kỳ nhà 

ời "tiền trạm" lần đầu để loại những ngôi nhà không 

t cho mình. Khi căn nhà đó bạn ưng kho

i liên quan đi xem nhà lần 2. Tại sao chỉ c

i thân đi xem ? Bởi lần 1 bạn sẽ chưa có thời gian và đ

u mà bạn thích chưa chắc người thân 

n không thích thì người thân lại thấy hợp lý hoặc có cách đ

n TUẤN 123 
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trong ngôi nhà ưng ý của 

n và người thân của mình 

n không phù hợp. Gần trung tâm thì 

ng thoáng hơn so với cùng số 

i các yếu tố khác hầu như đều 

ng thiết kế vô cùng hợp lý mà 

i có thể đánh giá mình thích 

c có thêm một lựa chọn, 

ng nhà đất, và cũng có thể 

i đăng tin bán nhà bởi vì chỉ vì ngại hoặc tiếc 

bạn sẽ bỏ qua một căn nhà 

i lên và gọi ! 

n thân mà bỏ qua một ngôi 

c căn nhà khác phù hợp với nhu 

có thêm cảm nhận và tăng 

so sánh các ngôi nhà và đưa ra quyết 

m xem nhà thực tế. 

m bên ngoài ngôi nhà. 

u người vì vậy chắc chắn 

quan và tham gia vào việc quyết định 

nh thì sau này tất cả cùng thoải 

n mua. Tránh trường hợp 

 chê chứ ít khi khen, tạo 

nhà nào đều dẫn cả nhà 

ng ngôi nhà không phù hợp, 

n ưng khoảng 70% trở lên rồi thì 

cần khoảng 70% ưng ý là 

i gian và đủ góc nhìn ra ưu, 

i thân đã ưng hoặc ngược lại, 

c có cách để khắc phục (Ví dụ: 
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người hướng ngoại thích nơi đông vui náo nhi

cô lập, người trẻ thích khác ngư

...) 

          Mục tiêu bước việc xem nhà l

khoảng 7 điểm / 10 điểm thì đ
 

3. Xem nhà lần 2: Cùng ngư

của ngôi nhà. 
 

          Bạn sẽ được môi giới thi

thân vào xem bên trong ngôi nhà và xem các gi

thời gặp trực tiếp chủ nhà để 

đến ngôi nhà hoặc thêm các thông tin v

sang bước thứ 4 "Đàm phán giá c
         

4. Đàm phán giá & đặt cọc: 

           

Chủ nhà là người đưa ra giá k

hợp với giá thị trường thì cũng m

đến bước đàm phán giá, giảm đư

của từng chủ nhà và sự khéo léo trong đàm phán c

          Môi giới của bạn với kỹ 

bạn và chủ nhà đưa ra được giá t

          Khi gia đình bạn đã ưng, giá c

đặc cọc. Bởi vì thị trường nhà hi

có thể có người có nhu cầu tương t

Họ mua trước thì bạn mất cơ h

          Bất động sản là sản phẩ

giống hệt nó. Vì vậy nếu bỏ lỡ

tìm thấy ngôi nhà khác phù hợ

(sau này sẽ có những ngôi nhà phù h

công việc thay đổi, bạn sẽ có th

hoàn cảnh đó). 

          Môi giới của bạn sẽ giúp b
 

        5. Ký hợp đồng mua bán
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i thích nơi đông vui náo nhiệt, người hướng nội thư

thích khác người già thích khác, đàn ông thích khác, đàn bà thích khác 

c xem nhà lần 1 là: Khảo sát bên ngoài ngôi nhà khi phù h

m thì đến bước tiếp theo "Xem nhà lần 2". 

Cùng người thân xem bên trong ngôi nhà và các h

i thiết lập lịch hẹn với chủ nhà mở khóa c

thân vào xem bên trong ngôi nhà và xem các giấy tờ, hồ sơ pháp lý c

 hai bên cùng trao đổi làm rõ những đi

c thêm các thông tin về ngôi nhà. Và nếu hai bên c

4 "Đàm phán giá cả & đặt cọc". 

c: Đàm phán trực tiếp với chủ nhà giá mua h

i đưa ra giá kỳ vọng và công ty chúng tôi th

ng thì cũng mới đồng ý giúp họ bán nhà. Khi khách mu

m được nhiều hay ít thì do đặc điểm tính cách và hoàn c

khéo léo trong đàm phán của người mua nhà và môi gi

 năng và kinh nghiệm đàm phán thông th

c giá tốt nhất một cách thuyết phục. 

n đã ưng, giá cả đã đàm phán xong thì không có lý do gì b

ng nhà hiện tại rất sôi động và may rủi trong vi

u tương tự cũng đang trong quá trình mua nhà v

t cơ hội mua được nhà phù hợp. 

ẩm có tính duy nhất, không có mảnh đ

ỡ cơ hội ngay trước mặt thì có thể rấ

ợp, hoặc thậm chí không thể phù hợ

ng ngôi nhà phù hợp hơn với điều kiện tài chính, đi

có thể cần mua một căn nhà khác phù h

giúp bạn soạn hợp đồng đặt cọc cho công b

ng mua bán và sang tên đổi chủ cho ngôi nhà mơ ư

n TUẤN 123 

n Thổ cư 
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i thường thích nơi yên tĩnh 

i già thích khác, đàn ông thích khác, đàn bà thích khác 

o sát bên ngoài ngôi nhà khi phù hợp 

i thân xem bên trong ngôi nhà và các hồ sơ giấy tờ pháp lý 

khóa cửa để bạn và người 

sơ pháp lý của ngôi nhà, đồng 

ng điều thắc mắc liên quan 

u hai bên cảm thấy hợp lý thì sẽ 

nhà giá mua hợp lý và đặt cọc. 

ng và công ty chúng tôi thẩm định thấy giá phù 

bán nhà. Khi khách mua ưng nhà rồi mà 

m tính cách và hoàn cảnh 

i mua nhà và môi giới hỗ trợ. 

m đàm phán thông thạo dày dặn sẽ giúp 

đã đàm phán xong thì không có lý do gì bạn không 

i trong việc bất kỳ lúc nào đều 

cũng đang trong quá trình mua nhà với chủ nhà đó. 

nh đất hay ngôi nhà thứ 2 

ất lâu sau bạn mới có thể 

ợp bằng ngôi nhà hiện tại 

n tài chính, điều kiện sống, tuổi tác, 

hác phù hợp hơn vào thời điểm, 

c cho công bằng với chủ nhà. 

cho ngôi nhà mơ ước. 
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          Bạn cần chuẩn bị Chứ

muốn đứng tên 2 người) để ký h

          Môi giới của bạn hoặc nhân viên công ch

chặt chẽ và phù hợp với các quy đ
         

Sau 5 bước mua nhà hợ

ước mà không tốn chi phí gì cho môi gi

hồng từ công ty của họ trả. Ti

cho công ty theo thỏa thuận t

và không bị ảnh hưởng bởi giá c

cần băn khoăn và sợ rằng mua nhà qua nh

mua với giá tiền cao hơn hay không

tìm được khách, bán được nhà thì h

"thượng đế" được phục vụ, tư v

hợp. 

Chúc bạn sớm tìm được ngôi nhà phù h

Khi cần hỗ trợ MIỄN PHÍ

Mr Ân Đức Nhân  - 0906 037 688 / 01666 699 899

Email: anducnhan@gmail.com

Facebook: facebook.com/an
 

Đọc thêm các bài vi
liên quan đến kinh nghiệm và nh

kỹ năng, kinh nghiệm kinh doanh, phát tri

tại website: www.
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ng ý khi sử dụng với các mục đích thương mại/qu

c Nhân  - Hotline: 0906 037 688 / 01666 699 899

Thuê/Cho thuê nhà/đất thổ cư tại TP Hồ
nhan@gmail.com      Website:   www.AnDucN

ook.com/anducnhan3  Youtube: youtube.com/a

ứng minh thư, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn 

ký hợp đồng mua bán. 

c nhân viên công chứng sẽ giúp bạn so

i các quy định hiện hành. 

ợp lý như trên thì bạn và người thân đã có đư

n chi phí gì cho môi giới. Chuyên viên môi giới 

. Tiền đó được công ty trích ra từ tiền khách hàng bán nhà tr

n từ đầu khi người bán nhà đồng ý để 

i giá cả thị trường của ngôi nhà bạn mua. Đó là lý do b

ng mua nhà qua những công ty môi giới chuyên nghi

hay không. Chi phí cho công ty môi giới 

c nhà thì họ sẽ là người chi trả. Người mua là khách hàng

, tư vấn, hỗ trợ miễn phí để mua được sả

c ngôi nhà phù hợp và ưng ý. 

N PHÍ, gọi ngay theo thông tin sau: 

0906 037 688 / 01666 699 899 

com  -  Website: www.AnDucNhan.com 

nducnhan3 -  Youtube: youtube.com/
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n mua. Đó là lý do bạn không 

i chuyên nghiệp thì sẽ bị 

i do bên người bán muốn 

i mua là khách hàng - là 

ản phẩm là ngôi nhà phù 
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