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Beskrivelse:

SMUK FEM-VÆRELSES VILLA I VIRUM

Eftertragtet beliggenhed, storslået have og masser af personlighed

På den stille Bredevej, tæt på Mølleåen og Skodsborgvej, finder man denne 
fantastiske familievilla fra 1929. Det er et af de ældste huse i dette hyggelige 
kvarter og det emmer af charme og karakter. Huset er blevet nænsomt renoveret i 
2010 og 2013 med respekt for husets alder og med tanke på dagens behov for 
bekvemmelighed.

Gennem en smuk jernport bliver man budt velkommen af en stor privat indkørsel 
som er indrammet af en flot grøn hæk. Her gør man sin entré med stil og det er 
passende for hvad der venter indenfor døren. De 148 kvm er fordelt på en stor 
entré med gæstetoilet, en smuk spisestue med adgang til to fine børneværelser, en 
lækker stue og et moderne køkken. Fra både stuen og køkkenet er der udgang til 
en solrig terrasse og en vidunderlige have med blandt andet nødde-og 
magnoliatræer.

Derudover er der en 30 kvm overetage med en rummelig repos der kan indrettes til 
kontor / gæsteværelse, en imponerede walk-in closet med badeværelse og et 
hyggeligt master-soveværelse med skråtag. Huset har også en rummelig kælder 
med bryggers.

Dette hus er et varmt og indbydende hjem, klar til at flytte ind i. Her bor man kun 
fem minutter væk fra Brede Værk, smukke Mølleå Sø, Kongevejens Skole og 
skovbørnehaven Mølleåen. Bredevej er desuden så godt placeret at man blot er en 
køretur væk fra Virum station, hyggelige Holte, naturskønne Søllerød og butikkerne 
på Lyngby Hovedgade.

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:

Tinglyste servitutter:
1. 07.02.1928-905382-04 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr 
mv, Tillige lyst pantstiftende.
2. 28.01.1953-2224-04 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Lokalplan for Egeparken i Virum bydel
Kommuneplan: Bredevej/Egeløvsvej
Kommuneplan: Lindevangen/Holmeparken/Egeparken

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Lyngby-taarbæk Kommune
Matr.nr.: 31f Virum By, Lundtofte
BFE-nr. 2063496
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig og Privat Fælles
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Gas. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr.
Opført/ombygget år: 1929 / 1976
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.000.000
Heraf grundværdi: 1.756.800
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.310.000
Grundskatteloftsværdi: 1.690.000

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Opvaskemaskine: Siemens, Køleskab: Gorenje, Fryser: Liebherr, Vaskemaskine: Bosch, Emhætte: Gorenje, Opvaskemaskine: 
Bosch, Keramisk kogeplade: Gorenje, Mikroovn: Gorenje, Antenne: Kabeltv, HPFI/HFI anlæg: HPFI, HPFI/HFI anlæg: HFI

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:
Sælger opsiger sine abonnementer, og køber tegner sine. 
Sælger har kabelTV fra YouSee.

Arealer
Grundareal udgør:  984 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  109 m2

Kælderareal:  27 m2

Udnyttet tagetage:  39 m2  
Boligareal i alt:  148 m2

Andre bygninger i alt:  31 m2

 - Carport heraf 9 m2

 - Garage areal heraf 22 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 05-09-2018

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 Dansk Boligforsikring, GF Forsikring, 
Willis 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

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.

Skulptur i haven: 
Skulpturen i haven er ikke inkluderet i handelen, og kommer til at fjernes 
af sælger før overtagelsen. 

Olietank: 
I henhold til ejendomsdatarapporten forefindes en allerede sløjfet 
olietank på ejendommen. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke er 
konstateret nogen form for forurening fra den pågældende olietank. 

Om boligbeskatning:
Der 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 2019 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 BBR: 
Der gøres opmærksom på, at der er uoverensstemmelser mellem BBR–
ejermeddelelsen og de faktiske forhold på ejendommen, idet garage er 
nedrevet, bygning 3 i BBR-meddelse, carport, er et cykelskur, og 
vurderes som dette i som litra C i tilstandsrapporten samt at bygning D, 
skur i have, ikke er registreret i BBR - areal er skønnet.
En ændring af BBR- ejermeddelelsen kan påvirke ejendomsvurderingen. 
Det betyder, at de i salgsopstillingen anførte ejendomsskatter og 
ejendomsværdiskat kan blive ændret som følge af en korrigeret 
ejendomsvurdering. Dette vil få konsekvenser for købers fremtidige 
ejerudgift. En køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf, 
hverken mod sælger eller mod medvirkende ejendomsmægler.
Endvidere gøres opmærksom på, at sælger og medvirkende 
ejendomsmægler er uden ansvar for, hvorvidt der kan ske godkendelse 
af samt evt. omkostninger i forbindelse hermed.

Overtagelse: 
Sælger ønsker overtagelse 01-12-2018

Forbrugsafhængige udgifter:
 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 14.230 Forbrug: 1910
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Gas. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr.
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Gas fra HNM. Sælgers faktiske forbrug kostede 12.359 kr for perioden maj 2017 ind til april 2018.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1 og K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport uden bemærkninger
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.

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: 7.750.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 48.160
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 6.494

I alt kr. 7.804.654 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 23.100,00
Ejendomsskat 36.309,00
Husforsikring, anslået 5.000,00
Grundejerforening, anslået 500,00
Rottebekæmpelse 96,00
Husforsikring 7.767,00
Abonnement Vej/Fortov /0080805918 703,95

Ejerudgift i alt 1. år: 73.475,95

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
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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

Nordea/Rent
etilpasningsl
ån

Rentetilpas
ningslån

232.000 229.497 232.595 DKK 0.5328 2.861 24,75 0.7620 0.00 0.00

Nordea/Rent
etilpasningsl
ån

Rentetilpas
ningslån

1.812.000 1.771.251 1.823.857 DKK 0.1577 18.297 26,75 0.3743 0.00 0.00

Nordea/Varia
bel forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

2.348.000 2.348.000 2.360.679 DKK 0.0800 40.170 28,75 0.4949 0.00 0.00


