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Beskrivelse:

KLASSISK FAMILIEVILLA I HJERTET AF CHARLOTTENLUND

Syv-værelses hjem med stor sydvendt have

I et stille villakvarter i det centrale Charlottenlund, venter denne vidunderlige syv-
værelses villa. De 226 kvm byder på to etager af majestætisk charme og med plads 
til hele familien.

Fra den indbydende indgang mødes man af en hyggelig entré med et praktisk 
garderoberum samt et gæstetoilet. Herfra går man videre ind til de to højloftede 
stuer en-suite som charmerer med klassisk stuk og smukke lyse plankegulve. På 
stueplanen ligger også det dejlige køkken/alrum hvor en fin dobbelt glasdør åbner 
direkte op til den solbeskinnede terrasse og den store sydvendte have.

Den elegante originale trappe fører en op til første sal hvor fire fine soveværelser, 
en med altan og en med fransk altan, venter. Her ligger også et skønt badeværelse 
med et badekar under skråtaget.

Huset har desuden en 117 kvm stor kælder med klinkebelagt bryggers samt flere 
generøse rum. Foran huset er der carport og god plads til to biler.

Her bor man på en af de bedste adresser i Charlottenlund, med en kort cykeltur til 
de mange butikker og hyggelige caféer på Jægersborg Allé. I det skønne kvarter er 
børnene også tæt på skole og fritidsaktiviteter.

Velkommen ind!

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: Anna Reventlow
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Lokalplan: 98
Lokalplan: 98.1
Lokalplan: 395
Lokalplan: 402 
Kommuneplan/Rammeområde: 2017
06.11.1912-3947-03 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
28.02.1935-19046-03 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, 
18.09.1981-16637-03 Lokalplan nr. 98
03.06.2004-23377-03 Lokalplan 98.1

Alle matrikelnumre
21eo Gentofte
21qh Gentofte

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Gentofte Kommune
Matr.nr.: 21eo Gentofte m.fl.
BFE-nr. 1300076
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1912 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 5.400.000
Heraf grundværdi: 2.623.200
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 3.045.000
Grundskatteloftsværdi: 2.076.800

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Ovn: IKEA, Komfur: IKEA, Emhætte: Ukendt, Køleskab: Matador, Opvaskemaskine: Ukendt, Tørretumbler: AEG, 
Vaskemaskine: Miele, Mikroovn: Philips, HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:
Sælger opsiger sine og køber tegner sine.

Arealer
Grundareal udgør:  696 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  117 m2

Kælderareal:  117 m2

Udnyttet tagetage:  109 m2  
Boligareal i alt:  226 m2

Andre bygninger i alt:  48 m2

 - Carport heraf 30 m2

 - Garage areal heraf 18 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 02-03-2019

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Tryg. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Jf. police nr. 605.5.000.704.369

Andre forhold af væsentlig betydning:

Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret 
mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

Boligbeskatning:
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny 
ejendomsvurderingslov i kraft, der betyder at den offentlige 
ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres i 2020 vil blive 
beregnet ud fra ændrede principper. Oplysningerne i denne 
salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, 
har udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende 
skatteloftsværdier. Disse forhold kan have indflydelse på købers 
fremtidige skattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning 
herom

Uoverensstemmelser på BBR: 
Køber gøres opmærksom på, at der er uoverensstemmelser mellem BBR–
ejermeddelelsen og de faktiske forhold på ejendommen, idet der i BBR 
står angivet garage og carport, mens de faktiske forhold er en carport 
med tilhørende skur.

Forbrugsafhængige udgifter:
 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 39.705 Forbrug: 28,25 MWh
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælger faktiske forbrug kostede i 2017 kr. 37.700 jf. årsopgørelse fra Gentofte Fjernvarme.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1,K2 og 
K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K1, K2 og UN (undersøges nærmere)
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: E.

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.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 9.350.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 56.860
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring, anslået 15.000
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 5.000
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 9.428.360 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 30.550,00
Ejendomsskat 33.228,00
Husforsikring 13.592,64
Renovation 2.850,00
Rottebekæmpelse 167,40

Ejerudgift i alt 1. år: 80.388,04

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Nej jf. oplysning fra sælger.

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

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art Realkredit-
type

Restgæld Obl. 
restgæld

Kontant-
værdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo
fradragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garantistillelse Kontant
regulering


