
OM MEG

Hei jeg heter Nikolaos Farmakis
 

Da jeg var ung, var det nok ikke så mange som trodde at jeg
skulle leve av eiendom og bruke tid på å undervise andre

ved å fortelle min historie om hvordan jeg knakk
“utleiekoden”. Det har vært hardt arbeid, mye risiko,

søvnløse netter, men, jeg har alltid vært tro mot
metodikken og holdt meg fast. Det er den metodikken som

jeg underviser her i Smart utleie. Nå, siden oppstarten i
2007, og mer enn 100 leietakere seinere har jeg skapt en

økonomisk base som gir meg og familien både trygghet,
forutsigbarhet og frihet. Er du klar til å se din utvikling

skyte fart på samme måte?

Hint: Å drive med eiendom er fantastisk gøy

Mine hotteste tips for å 

           lykkes med utleie



Du trodde kanskje at det nå kom et skikkelig regneark eller en mal på et formelt brev til kredittsjefen i banken
eller en liste med hva som kjennetegner en god utleiebolig? Det er mye en må kunne, men som så mye annet,
så handler det om å ha rett tankesett. Tenker du rett og fyller på med smart og relevant kunnskap så er det
bare deg selv som kan sette hindre for hvor vellykket du kan bli i eiendom. Og selvfølgelig – hva slags liv du kan
leve :)

Det er ingenting som kommer til å skje av seg
selv og du må ta ansvar for egen suksess. Det
betyr at du må begynne å legge en plan for hva
du må gjøre av enkeltoppgaver for å få fremdrift.
Samme tankesett er også når du er i gang. Skal
du ha noe gjort. Gjør det selv - Ikke overlat
oppgaver til andre, som du kan gjøre selv. Det er
kun på denne måten du sikrer fremdrift og at
din plan faktisk følges. Ikke vær redd for å
fortelle andre hvor du er på vei og at du står
støtt og holder takstsokken på vei fremover.

først... 
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mine hemmeligheter... 

Her er mine innerste
hemmeligheter for hvordan jeg
tenker som forretningsmann,
eiendomsutvikler, investor, pappa
og ektemann. De nærmere
forklaringene er knyttet opp til
hvordan du skal tenke som en
utleieinvestor: 

1.HOLD TAKTSTOKKEN
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Å drive med eiendom og utleie er fantastisk gøy, du
er innom mange ulike problemstillinger og må lære
deg mye rart på veien. Sett pris på det og nyt
tilværelsen hvor du både blir utfordret, bestemmer
selv og er din egen herre. Bruk tid til å bli kjent med
dine leietakere, et bedre forhold med dem gjør
også at eventuelle uklarheter lettere løses. Bruk litt
tid på å lese deg opp i økonomisk teori og
bankfaget, så skjønner du hvilke mekanismer som
gir deg størst verdistigning. Hvis det er små
reparasjoner som trengs, så er det bare å gå på
YouTube for å lære deg hva som skal til for finne
frem håndverkeren i deg.

2. VÆR KUL

Det store spørsmålet er hvordan du skal være som investor
og utleier. Svaret er kul. Kommer det et spørsmål fra
leietakeren så skal du i hovedsak svare ja. Kan jeg male
rommet – ja. Kan vi ha fest – ja. Kan jeg låne plass i boden –
ja. Den eneste gangen du skal svare nei er på spørsmål om
økonomi. Du skal være tydelig på at du er en hyggelig
utleier, men ikke tolerere noe tull med økonomien. Denne
holdningen gjør at du slipper å bruke så mye krefter på
små detaljer som betyr lite og at du får en mye bedre
hverdag. I tillegg blir du bedre likt som utleier, som igjen
gjør at dine leietagere gjerne anbefaler deg og din
utleiebolig til sine venner. Først da er du rigget for vekst
uten at det blir for mye arbeid på deg.

3.VÆR NYSJERRIG

Vær fredag kjører jeg LIVE fredagslunsj på Facebook med ulike temaer hvor jeg svarer på spørsmål
fra alle som spør. 

Er planen din å ha en profesjonell utleievirksomhet? Se informasjon om Utleieakademiet på min
hjemmeside www.smartutleie.info. 

Ønsker du å  lære mer?


