
Svenskföreningen Hua Hin 28/1 2016



Jag heter Robin Coster bor här i Hua Hin med 

Samuel, Thita, Thitas familj och 4 hundar.

Jag har Hua Hin Property Agent på soi 94 som

är ett av 6 kontor under samma flagg

I Hua Hin.



Vad händer i Hua Hin med omnejd.

Hua Hin har fått sin första riktiga Int. skola

 Fler o fler Bangkok bor hittar till Hua Hin 

Piren för färjan till Pattaya i Kao Takiab är snart 
klar

Asiatiska turister fyller upp staden

Blu Port mall är snart färdigt

Man kan nu registera 90 års lease på land office.

Hua Hin lider av växtvärk



Baksidan av framgången, växtvärk!

Vatten brist

Sopor

vägnätet



Hus och Condo marknaden!

Vilka köper, en typisk hus kund ser ut så 
här. Ett par där han är farang i 45-60 års 
åldern, hon är Thai i 30-40 års åldern, de 
är gifta och har levat utanför Thailand i 
många år och nu skall han gå pension.

En typisk condo kund, 40-60 år, singel 
farang eller par, vill vara nära hav o stad. 



Köparens budget

Hus, kunden som köper begagnat 

brukar ha en budget på 3-5 mil THB, 

de som beställer ett nytt ca 5-8 mil 

THB, man vill ha en lagfart.

Condo, köparen spenderar gärna lite 

mer, 5-10 mil THB



Trender 

Vi ser en svag uppgång med Svenska 

kunder. Våra norska kunder, ofta unga 

är nästan helt borta, Danskar köper 

stadigt mer, ofta nytt och dyrt.

Asiaterna kommer sakta men säkert, 

Canada, Usa, Sydafrika handlar mer.



Priser

Vi ser en stadig prisökning på Condos
med strand läge på Hua Hin beach.  

Nybyggda moderna hus är väldigt 
prisvärda och kostar inte mkt mer än 
för 10 år sedan,  

Detta påverkar priset och efterfrågan 
på begagnade hus negativt.



Att tänka på vid köp

När man skall köpa ett hus så är det bra att tänka 
nästa steg från start,, att man skall sälja alt hyra 
ut. Minst 3 sov och 2 bad, tomt stor nog att bygga 
pool. Se till att man köper/ blir ägare av huset 
och leasar marken samtidigt.

Köper man fastighet i Bolag, att göra en sk Due 
Diligance, företagets historia. 

Condo, minst 1 riktigt sovrum, inte för höga 
avgifter, inte köpa i bolag. 



Att tänka på vid försäljning

Gör huset/Condon säljbar, lufta upp 
trädgård, lite färg o fix.

Se till att ni har alla hus papper i original 
hos Er och ev stämpel.

Om ni anlitar mäklare, använd en som har 
kontor, och work permit, gärna flera.

Betala ev skulder.



Testamente

Det är väldigt många som tror att man 

ärver i Thailand som i Sverige. Det fungerar 

inte så. För att spara era arvingar tid, 

pengar och frustration, se till att ha ett 

testamente, registrerat här i Thailand, 

kostar runt 5-7000THB.



Viktiga hus och condo document.

Jag skall nu visa 4 olika dokument och 

förklara vad de betyder.

Det är endast dessa dokument som avgör 

vem som äger ex hus och mark

 Gula boken eller ett vanligt kontrakt 

bevisar inget.



Lagfart (Chenote)

fram och baksida



Köpe/Lease 

kontrakt 

från Land office!



Bygglov



Blå bok



Varför tar det 30 dagar att sälja ett hus.

 Om mark och hus har 2 olika ägare så måste man annonsera huset 30 dagar 

före transfer. En del oärliga sk advokater ”ordnar” detta ändå eftyersom det 

inte är de utan köpare o säljare som skall dela på kostnaden.

 Då för de först över marken på husägaren, sen samma dag så säljer de mark 

och hus till den nya köparen. Lagligt men dyrt för kunden.



Tack för mig, njut av Hua Hin!


