
        

Keygrove  چارٹرڈSurveyors  کی ایک اچھی طرح سے قائم ہے اور

مکمل طور پر آزاد فرم تجارتی جائداد میں مہارت، اوقیانوس گاؤں، 

ساؤتیمپٹن میں ایک تاریخی عمارت سے سرگرم ہے.  ہم ڈائریکٹر کی 

سطح سروس بھی فراہم کرتے ہیں اور ہماری آزاد حیثیت میں ہمیں 

روریات کے لئے ہماری خدمات کے درزی کے ہمارے 'کالئنٹس کی ض

 لئے اجازت دیتا ہے.  

دفاتر، صنعتی، گودام، خوردہ، موٹر تجارت اور ترقی کی زمین بھی 

شامل ہے، ہم جاگیرداروں، کرایہ داروں، سرمایہ کاروں، مالک قابضین 

 راہم کرتے ہیں.  اور تجارتی جائداد کے عالقے بھر میں جائیداد کے پیشہ ور افراد کو اپنی خدمات ف

ہم مقامی طور پر کاروبار کرتے ہیں، عالقائی اور قومی سطح پر تمام سائز کی تنظیموں کے ساتھ.  کسی بھی تجارتی 

 جائداد سے متعلق معاملہ پر کوئی احسان نہیں ابتدائی مشورہ / مشاورت کے لئے ہم سے رابطہ کریں.

 ہم کیا کرتے ہیں

 کمرشل اسٹیٹ ایجنسی

Keygrove ارٹرڈ چSurveyors  کمرشل ایجنسی کی خدمات کا ایک مکمل اخراج یا زمینداروں جائیداد کی، حصول کے
کے تمام پہلوؤں پر قابضین کی خریداری، یا سرمایہ کاری کی جائداد یا مشورہ کی فروخت کے لئے پراپرٹی  ترقی لئے

اور رسمی مشورہ کوئی  کا احاطہ سے آگے ہیمپشائر عالقے اور اس uth کی فروخت سمیت رینج پیش کرتے ہیں.ہم تو
 بات نہیں کس طرح بڑے یا چھوٹے اپنی جائداد فراہم کرنے کے قابل ہیں.

Keygrove  بہت سے سرمایہ کاری یا قبضے کے لئے جائیداد کے حصول کے کالئنٹس کی جانب سے پر عمل کرے.  ہم
بہتر ممکن شرائط پر مذاکرات.  ایک بار جب باہر کی مکمل تالشی پر اور مارکیٹ کی خصوصیات لے اور سب سے 

کے جاری  prope rtyہم مناسب خصوصیات کو ہم قدر کی لیز، یا خریداری کی شرائط پر نصیحت کی نشاندہی کی ہے، 
اور ضروری سروے کے حصول کے ساتھ مدد.ہم تو آپ کے کاروبار یا سرمایہ کاری کی ضروریات اور  اخراجات

 ے سب سے بہتر شرائط پر مذاکرات.  بجٹ کے مطابق کرنے کے لئ

 تشخیص

میں رہن / قرض کی سیکورٹی، فروخت، خرید، ٹیکس، پنشن، کمپنی کے اکاؤنٹس، اسٹریٹجک  valuationsکمرشل 
کو بھی شامل مقاصد کی ایک بڑی تعداد کے لئے  takeoversمنصوبہ بندی، وصولی، ماہر گواہ اور کمپنی ولی اور 

ضروری ہیں.  طریقہ کار اور رپورٹ کی پریزنٹیشن انتہائی پر حکومت کر رہا ہے اور تشخیص کے شعبوں اور مقصد 
کے درمیان مختلف ہوتی ہے.  صنعت کے شعبوں کی ایک وسیع خوردہ، دفتر، صنعتی، اور موٹر تجارت سمیت رینج 

 .Keygroveکے احاطہ 

 کرایہ جائزہ اور لیز کی تجدید

کمرشل کرایہ داروں کے عام طور پر مالک مکان اور کرایہ دار ایکٹ کے پیچیدہ شرائط کی طرف سے محفوظ رہے 
قانون اور کیس کے قانون کی اور مالکان مکان اور کرایہ داروں کے حقوق کا جامع علم ہے تاکہ  Kegroveہیں.  

موازنہ لین دین کی    اس کے دوران بات چیت مکمل طور پر مشورہ دیا جاتا ہے. گاہکوں کو دونوں سے پہلے اور
تفصیل کے مقامی مارکیٹ علم اور افہام و تفہیم کے کامیاب لیز کے مذاکرات میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے.  

Keygrove 50 تجربہ ہے. کے مشترکہ اعمال اور مالک مکان اور کرایہ دار کی مشاورتی سال نے مارکیٹ ٹرانس 

 کمرشل پراپرٹی اور ایسیٹ مینجمنٹ

ہمارے ماہر اثاثہ اور پراپرٹی مینجمنٹ کی مہارت اور وسیع تجربے کے مجموعہ کو ہم سے مؤثر طریقے سے اور 
مؤثر طریقے سے ہمارے کالئنٹ کی خصوصیات کا انتظام کرنے کے قابل بناتا ہے.  انوائس ہم، اور کرایہ اور سروس 

ام جمع.  ہم عظیم حد تک جانے کے لئے گاہک کے سرمایہ کاری کی حکمت عملی اور ایک پراپرٹی یا چارجز کا انتظ
پورٹ فولیو کے لئے مقاصد کے قیام اور سمجھنے کے لئے.  اعلی معیار کے انتظام کے سرمایہ کاروں، جاگیرداروں 



        

مدتی سرمایہ اقدار کو بڑھانے اور قابضین کی مخصوص ضروریات کے مطابق خدمات کے استعمال کے ذریعے طویل 
اور درجہ بندی کی تعمیر دیگر مسائل پر  dilapidationsکے مقصد کے ساتھ ہم ان مقاصد کا پیچھا.  ہم جیسے سروے، 

 بھی مشورہ فراہم کرتے ہیں.


