Salgsopstilling
______________________________________

Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete salgsopstillings indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med sælger.

Adresse: Mørkhusvej 13, St Torøje, 4640 Faxe
Kontantpris: 2.495.000

Sagsnr.: WB-22042
Ejerudgift/md.: 3.330

Dato: 17.05.2022

Beskrivelse:
Vejbo er navnet på dette charmerende bindingsværkshus, som ligger ganske idyllisk
mellem Vemmetofte og Store Torøje omkranset af åbne marker. Her kan jeres nye
boligkapitel begynde i det dejlige stuehus på hele 289 m2, som faktisk let kan opdeles
i to separate boliger, så I kan bo to generationer under samme tag. Dertil kommer
gode udbygninger, en hyggelig gårdsplads og en virkelig dejlig have.
Ejendommen, som tidligere har hørt under daværende Vemmetofte Kloster, toner
frem med hvide tavl, sort bindingsværk, hvidsprossede vinduer og et sort tag fra 2019.
I 2017 er der etableret et minirensningsanlæg, og på nogenlunde samme tid kom
træpillefyret.
Ved indkørslen får I en tredobbelt carport, og dertil kommer udbygningerne med blandt
andet et langt skur til opbevaring af haveredskaber samt et udhus med
vaskefaciliteter. Sammen med stuehuset danner de den herlige gårdsplads.
Indenfor i hjemmet hersker en stemningsfyldt atmosfære, der skabes af de mange
velbevarede detaljer såsom mørke, fritlagte loftsbjælker og gamle, hvidsprossede
staldvinduer. Boligen byder på to køkkener, to store stuer, to badeværelser og seks
værelser, og der forefindes allerede en naturlig opdeling, som gør det muligt at bo to
generationer i huset. Alt fremstår ydermere i pæn stand, så det er lige til at flytte ind i,
og begge køkkener er rummelige og godt indrettet.
Grunden tæller hele 2.496 m2, så I får masser af plads og muligheder udenfor.
Bagerst i haven er der en godkendt hundegård, som også kan bruges til høns eller
kaniner. Derudover kan børnene boltre sig på den omfangsrige græsplæne, mens I
indtager den solrige fliseterrasse, som med garanti bliver omdrejningspunktet for
mange hyggelige stunder under åben himmel.
Der er cirka tre kilometer til skole, pasningstilbud og indkøb i de nærliggende byer, og
så er der ikke langt til omfartsvejen, som bringer jer hurtigt til Køge.

Vigtig information:
Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det
måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk
rådgivning m.v.
Ansvarlig ejendomsmægler: Mads Werner
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Ejendomsdata:
Ejendommen
Villa, 1 fam.
Ejendomstype:
Beboelse
Må benyttes til:
BBR-ejermeddelelse
Ifølge:
Faxe
Kommune:
15 b St. Torøje By, Smerup
Matr.nr.:
BFE-nr.:
2574742
Landzone
Zonestatus:
Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)
Vand:
Offentlig
Vej:
SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
Kloak:
Pillefyr
Varmeinstallation:
1777/2002
Opført/ombygget år:
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:

Arealer
Grundareal udgør:
Grundareal ifølge:
Hovedbyg. bebyg. areal:
Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger:
- heraf Carport
- heraf Udhus
Bygningsareal ifølge
- af dato:

Dato: 17.05.2022

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
m2

2.496
Tingbogsattest
219 m2
0 m2
70 m2
289 m2
102 m2
77 m2
25 m2
Oplyst af teknisk
forvaltning
17.02.2022

2020
2.150.000 kr.
235.200 kr.
2.150.000 kr.
241.800 kr.

Grundejerforening: Nej
Servitutter:
Nr. 1 lyst d. 18.07.1890 lbnr. 911257-27 Tillægstekst Dok om hegn, hegnsmur mv
Nr. 2 lyst d. 11.01.1946 lbnr. 911258-27 Tillægstekst Dok. hvorefter tillægges
ejendommen navent Vejbo
Nr. 3 lyst d. 08.04.1954 lbnr. 911259-27 Tillægstekst Dok om byggelinier mv Rette
dagbogsnr. er 859 Filnavn: 27_A_301
Nr. 4 lyst d. 07.12.1982 lbnr. 13264-27 Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger
mv, Vedr 2B Filnavn: 27_D_304
Nr. 5 lyst d. 19.08.1991 lbnr. 6251-27 Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger
mv, Ikke til hinder for prioritering,
se tillige akt T 131 Filnavn: 27_D_304
Nr. 6 lyst d. 16.06.2000 lbnr. 505295-27 Tillægstekst Dok om
forsynings-/afløbsledninger mv Ikke til hinder for prioritering Vedr. 3C. Filnavn:
27_D_304
Planer:
Kommuneplan: Faxe Kommuneplan 2021-2033

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Skabsfryser mrk. Vestfrost, Køleskab mrk. Electrolux x2, Opvaskemaskiner mrk. Siemens + Gram, indbygningsovne mrk. Blomberg
+ Electrolux, Induktionskogeplader mrk. Blomberg + Siemens, Mikroovne mrk. Blomberg + Siemens, Emhætter mrk. Blomberg +
Thermex, Vaskemaskine mrk. Bosch, Tørretumbler mrk. AEG.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold:

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 23.900
Forbrug:
Udgiften er beregnet i år:
Ejendommens primære varmekilde: Pillefyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast eller flydende brændsel
Oplysningerne stammer fra: Energimærke

Dato: 17.05.2022

Andre forhold af væsentlig betydning:

Om nyt boligskattesystem
Det forventes, at der ultimo 2021 påbegyndes udsendelse af nye
ejendomsvurderinger for ejerboliger og pr. 1. januar 2024 træder et nyt
boligskattesystem i kraft. Dette nye ejendomsvurderings- og boligskattesystem
betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder
beskatningsgrundlag, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper.
Konsekvenserne heraf for nærværende ejendom kendes endnu ikke. Oplysningerne i
denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har
udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. Det
nye boligskattesystem kan have indflydelse på købers fremtidige skattebetaling, og
køber opfordres til at søge egen rådgivning herom. Der henvises desuden til
www.vurderingsportalen.dk.
Bevaringværdi
Ejendommen er beliggende indenfor Beskyttende sten- og jorddiger linier.

Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse:

Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg,
evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken
salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret gult hus og
rødt hus.
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret risiko for stød, risiko for brand og
undersøges nærmere.
Energimærkning: Energimærke D.
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Ejendomsskat
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Ejendomsværdiskat
Renovation
Skorstensfejning
Rensningsanlæg
Rottebekæmpelse

Ejerudgift i alt 1 år
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Pr. år Kontantbehov ved køb
5.880
8.037
19.780
3.600
753
1.698
215

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

2.495.000
15.136
16.750

I alt

2.526.886

39.963

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på, at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene
finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen.
Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering:
Udbetaling: 125.000 Brutto ekskl. ejerudgift 12.847 md./ 154.170 år Netto ekskl. ejerudgift 10.403 md./ 124.832 år v/26,88%
Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse.
Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.
Forudsætninger for standardfinansieringen
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med
fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Beregningsdato for realkreditlån: 11.05.2022
For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og
1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og
tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i perioden: 1/8 - 1/2
Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom ejendomsmægleren ikke må formidle
finansiering. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Tinglysningsafgiftsreduktion:

I forbindelse med handlens berigtigelse, vil sælgers pant (på nær pant i form af
skadesløsbreve) blive omdannet til afgiftspantebreve ud fra hovedstolsprincippet. Køber kan
herefter anvende afgiftspantebrevene til opnåelse af tinglysningsafgiftsreduktion. Der henvises
til ejendommens blad i tingbogen (hæftelsesrubrikken) for nærmere information vedr.
størrelsen på købers forventede tinglysningsafgiftsreduktion. Ovenstående gælder dog ikke for
pant hvilende på flere ejendomme, hvis den solgte ejendom relakseres fra pantet, eller såfremt
det er fraveget særskilt i handlen.

Dato: 17.05.2022

Gæld udenfor købesummen:

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art

Realkredittype

Nordea kredit/F3
Rentetilpasningslån
Nordea kredit/2% Obligationslån
Nordea kredit/F3
Rentetilpasningslån
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Restgæld

Obl.restgæld

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.
259.257 DKK
-0,37

Kontantlån

258.765

255.260

Obligationslån

743.457

743.457

682.137

DKK

Kontantlån

240.173

238.270

241.043

DKK

1. års
ydelse
13.058

Restløbetid
22,00

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

1,64

Garantistillelse
Nej

2

51.312

20,25

3,89

Nej

-0,58

11.750

24,50

1,67

Nej

Kontant
regulering
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