Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Engholm Vænge 11, 4653 Karise
Kontantpris: 2.345.000

Sagsnr.: WB-22057
Ejerudgift/md.: 3.076

Dato: 01.12.2022

Beskrivelse:
Velindrettet halvt dobbelthus beliggende på rolig adresse i ny udstykning i Karise, tæt
på dagligdagens faciliteter såsom dagligvarebutikker, togstation, skole,
daginstitutioner samt idrætspladser.
Hvorfor bo i ældre huse med vedligeholdelse hvert år, når man til samme pris kan bo i
nyt hus med gulvvarme overalt, topisoleret, og uden meget vedligeholdelse de næste
mange år.
Boligerne er opført i mursten, betontegltag og energivenlig opvarmning. Desuden
super lavenergiruder overalt. Boligerne er på veludnyttede 104 kvm og funktionelt
indrettet med entré/fordelingsgang, bryggers, badeværelse med bruseniche,
åbent køkken i forbindelse med dejlig lys stue hvorfra man har udgang til have,
soveværelse samt endnu 2 værelser.
Derudover får I 31 kvm carport med indbygget udhus/teknikrum. Der er desuden lagt
fibernet ind i boligerne.
Opvarmes med luft til vand varmepumpe.
Engholm Vænge er ny attraktiv udstykning i Karise beliggende i kort afstand til byens
mange gode faciliteter i grønne omgivelser med omkringliggende marker samt
rekreative områder.
Er opført i samarbejde med kun lokale håndværkere - jeres tryghed for et godt og
solidt stykke arbejde!
Vi står klar alle ugens dage til en fremvisning af de flotte boliger, så tøv ikke med, at
kontakte Werner Boliger allerede nu!
Bemærk, at de viste visualiseringer samt plantegning er ikke af denne bolig, men er
fra en lignende bolig på Stivangen i Store Heddinge opført af samme bygherre.
Plantegningen kan være spejlvendt.

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
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundlag for ejendomsskat:

Halvt dobbelthus
Helårsbeboelse
Byggetilladelse
Faxe
8 v Karise By, Karise
100341977
Byzone
Privat vandværk
Fælles/privat
Offentlig
Varmepumpe
2022

Dato: 01.12.2022

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

658
Tingbogsattest
135 m2
21 m2
10 m2
0 m2
0 m2
104 m2
0 m2

Bygningsareal ifølge:
- af dato:

Situationsplan
27.04.2021

m2

2022
2.345.000 kr.
350.000 kr.
1.876.000 kr.
350.000 kr.

Tilbehør:

Bemærk oplysninger i salgsopstillingen er forventet/anslået, da der
er tale om projektsalg
Køber gøres særligt opmærksom på, at de i salgsopstillingen givne
oplysninger vedrørende arealer, vurderinger, ejendomsværdiskat,
forbrugsafhængige forhold, ejerudgift m.v., er anført som forventet/anslået.
Det betyder, at disse oplysninger senere kan vise sig at afvige fra det
oplyste i både opadgående og nedadgående retning.
Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf, medmindre dette
fremgår af købsaftalen. Køber opfordres til at søge rådgivning herom af
egen rådgiver.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Lokalplaner:
Boligområde ved Drosselvej i Karise
Kommuneplan
Faxe Kommuneplan 2021-2033
Karise Boligområde
Planstrategi
Lokal Agenda 21 strategi
Planstrategi 2016 - Faxe Kommune
Temaplanstrategi 2017 Turisme
Planstrategi 2020
Dit liv, din fremtid, dit job
Karise Boligområd

Det er aftalt, at følgende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Alle hårde hvidevarer er fra Siemens:
HB010FBR1S Ovn - EU631BEB2E Kogeplade - KG36V2WEA Køle/fryseskab - SN61IX09TE Opvaskemaskine - LC67KGM60
Emhætte.

Aflevering og indflytning:

Forventet færdiggørelse og aflevering af byggeriet: Byggeriet forventes færdigt i 2022
Forventet tidspunkt for mulig indflytning: 2022

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

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Konkret tilbud hos ETU Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold: Ovennævnte oplysninger er ud fra forsikringstilbud fra ETU forsikring.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 10.000
Ejendommens primære varmekilde: Varmepumpe
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Anslået, da ejendommen ikke er opført endnu.
Den årlige varmeudgift er anslået, da der er tale om projektsalg.
Udgiften til varme er anslået, idet ejendommen er nyopført. Køber må påregne at udgiften vil ændre sig i forhold
til det anførte, afhængigt af købers eget forbrug.

Dato: 01.12.2022

Andre forhold af væsentlig betydning:
Projektudbyders oplysninger vedrørende evt. fejl og mangler:
Hæftelse: Sælger hæfter for evt. fejl/mangler ved byggeriet i 10 år. Boligen
gennemgås for fejl/mangler ved aflevering, samt ved 1- og 5-årsgennemgang.

Forsikring: Ejendommen er omfattet af pligt til tegning af obligatorisk
byggeskadeforsikring, der kan dække evt. fejl/mangler, i det omfang disse vil være
omfattet af byggeskadeforsikringsdækningen. Sælger tegner byggeskadeforsikring
ved færdigmelding.
Garantistillelse: Udover ovennævnte stiller sælger ikke yderligere sikkerhed for
udbedring af mangler.
Der henvises til side 5

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: Handlen er ikke omfattet af reglerne om tilstandsrapport
m.v. (Huseftersynsordningen), da ejendommen fortsat er under opførelse/ikke færdigmeldt, jf.
forbrugerbeskyttelsesloven.
Energimærkning: Sælger har pligt til at udlevere energimærkning til køber senest samtidigt med ibrugtagning/færdigmelding af
ejendommen.
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Ejerudgift 1. år:
Ejendomsværdiskat
Grundejerforening
Rottebekæmpelse - anslået
Ejendomsskat, kommune - anslået
Renovation - anslået
Husforsikring - Forsikringstilbud fra ETU

Ejerudgift i alt 1 år
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Ejerudgift/md.: 3.076
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Pr. år Kontantbehov ved køb
17.259
2.500
180
8.750
4.300
3.929

Kontantpris/udbetaling
Tinglysningsafgift af skødet
Udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse

2.345.000
15.950
3.500

I alt

2.364.450

36.918

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: 120.000 Brutto ekskl. ejerudgift 13.403 md./ 160.842 år Netto ekskl. ejerudgift 10.546 md./ 126.550 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: 18.11.2022
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: 1/2 - 1/8
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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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Dato: 01.12.2022

Gæld udenfor købesummen:

Der gøres særligt opmærksom på, at nærværende ejendom sælges på projektstadie.
Andre forhold af væsentlig betydning:
Grundejerforening:
Der er medlemspligt til Grundejerforeningen.
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.

Anslåede udgifter:
Der gøres særligt opmærksom på, at de oplyste ejerudgifter generelt er anslåede, idet der er tale om et
projektbyggeri, hvor der ikke findes offentlig vurdering/grundværdi. Ejendomsværdiskat og ejendomsskat er
således anslåede.
Tinglyst afgiftspantebrev
Der er på ejendommen tinglyst et afgiftspantebrev på 146.000 EUR. Køber gøres opmærksom på, at
afgiftspantebrevet skal relakseres, og køber ikke kan opnå stempelrefusion fra afgiftspantebrevet.

Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet:
Idet ejendommen endnu ikke er selvstændigt vurderet, har ejendomsmægleren anslået værdierne for den
offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder beskatningsgrundlag i nærværende salgsopstilling. Disse
anslåede værdier ligger til grund for de anslåede boligskattebetalinger i salgsopstillingens ejerudgifter. Det
bemærkes, at disse er anslået for indeværende år, og dermed uden hensyntagen til, at den første individuelle
boligskattebetaling sker i et senere år.
Eventuelle afvigelser mellem de i salgsopstillingens anslåede værdier/beløb og Skatteforvaltningens endelige
værdier/opkrævede beløb, er sælger og sælgers ejendomsmægler uvedkommende, uanset om afvigelserne
må vise sig at være væsentlige. Køber må forvente, at den faktiske ejerudgift vil kunne afvige fra den oplyste,
og opfordres til at søge egen og specifik rådgivning herom. Der henvises desuden til
www.vurderingsportalen.dk.
3D-visualiseringer:
Alle 3D-visuleringer er tænkte visualiseringer og er lavet med forbehold for ændringer.
Plantegninger/Arealangivelser:
Angivne mål og arealer i brochuren herunder plantegninger er alene foreløbige BBR-arealer og skal ses som
vejledende og illustrative, hvorfor køber ikke kan støtte ret på sådanne angivelser. Plantegninger er ikke
målfaste, og der tages forbehold for ændringer.
Projektsalg:
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