
Eiendomsmegler MNEF

Christian Bakke

Mobil: 93 44 50 08
E-post: cbg@aktiv.no

Om Christian
Relevant utdanning:
Bachelor i Eiendomsmegling
BI Nydalen, Oslo

Multimediadesign
NOROFF Instituttet, Oslo

Antall år i bransjen:
3

Områdeerfaring:
Askim, Spydeberg, Knapstad,
Tomter, Hobøl, Skiptvet,
Trøgstad, Mysen

Boligtyper:
Enebolig
Rekkehus
Leilighet
Borettslag
Fritidsbolig

Din megler

Mitt mål er å gjøre deg som kunde 100 % fornøyd ved å
levere kvalitet i alle ledd. Du skal alltid stå i sentrum av mitt
fokus, og sammen skal vi arbeide for å oppnå en best mulig
pris for din bolig og samtidig bestrebe en best mulig
salgsprosess.

Best resultat for kunden – hver gang
Jeg har meget god lokalkunnskap og et stadig voksende kontaktnett. Sammen
med min stå-på-vilje vil jeg dermed være din foretrukne megler.

Mitt mål er å gjøre deg som kunde 100% fornøyd ved å levere kvalitet i alle ledd.
Du skal alltid stå i senter av mitt fokus, og sammen skal vi arbeide for å oppnå en
best mulig pris for din bolig og samtidig bestrebe en best mulig salgsprosess.

Jeg har fokus på kvalitet og grundighet i alle ledd av prosessen. Helt fra starten
ønsker jeg å etablere en trygg arena og et godt samarbeid med selger. Videre
benytter jeg mye av min erfaring med mediedesign under utformingen av
prospekt og annonser for å kunne presentere eiendommen din best mulig. I mitt
møte med potensielle kjøpere er tillitsforholdet et viktig punkt å etablere, i tillegg
til å være så informativ og tilgjengelig som mulig. Det finnes ingen snarveier til et
godt boligsalg, og du som selger skal være trygg på at jeg tar deg gjennom hele
prosessen for å skape et best mulig resultat.

Velg en megler du kan være trygg på!



Kunder og boliger

Tilbakemeldinger fra mine kunder:

"Christian er en meget behagelig
person, vekker tillit og er flink til å
gi info. "

- Liv Jorunn, Askim

"En hyggelig, effektiv og behagelig
megler. Inntrykket vi fikk var en
ærlig og ryddig mann. Han kan vi
anbefale."

- Wenche Bøye, Spydeberg

"Møtte Christian Bakke første gang
da vi var på visning i Skoglia i
Askim. Vi var interesserte og det ble
til slutt tre visninger. Han stilte opp
hver gang og vi ble imponerte over
hans faglige dyktighet og at han var
tilgjengelig hele tiden både på mail,

sms og telefon. Han var en svært
dyktig selger uten å prøve å
overbevise oss om noe som helst,
men å være nøktern og saklig når
det gjaldt opplysningene om husets
tilstand og ikke minst potensiale.

Vi kjøpte til slutt dette huset og ba
da Aktiv ved Christian Bakke om å
selge den boligen vi bodde i et
annet sted i Askim. Dette ble utført
med samme profesjonalitet og vi
fikk veldig bra betalt for boligen
som ble solgt kort tid etter at Aktiv
annonserte den.

Vi er svært godt fornøyde med både
Aktiv Eiendom og spesielt Christian
som administrerte både kjøp og

salg av bolig for oss på meget
profesjonelt vis."

- Erling og Kjersti Aagaard, Askim

"Behagelig og dyktig person som
visste hva han drev med.
Tilgjengelig og alltid på
tilbudssiden hvis det var noe vi
lurte på."

- Margaret og Erling Nevland

"Christian Bakke er bare en
fantastisk megler. Føltes som å bli
behandlet som en persom, ikke som
en lommebok. Oppdatert og
hjelpsom på alle måter. Tommel
opp!"

- Henning (kjøper), Lillestrøm

Utvalgte solgte eiendommer

Høyvold 4, Askim

Bra/P-rom: 94 m²/ 91  m²

Prisantydning:

1.480.000,-

Solgt for:
1.480.000,-

Risengveien 137, Askim

Bra/P-rom: 76 m²/ 72  m²

Prisantydning:

2.050.000,-

Solgt for:
2.250.000,-

Villaveien 4, Askim

Bra/P-rom: 342 m²/ 282  m²

Prisantydning:

4.000.000,-

Solgt for:
3.850.000,-

Vardestubben 9A, Eidsberg

Bra/P-rom: 126 m²/ 99  m²

Prisantydning:

920.000,-

Solgt for:
960.000,-

Odalenveien 176, Askim

Bra/P-rom: 196 m²/ 196  m²

Prisantydning:

5.200.000,-

Solgt for:
7.100.000,-


