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Beskrivelse:

Den perfekte og harmoniske familievilla

I et stille og roligt villakvarter i hyggelige Hørsholm finder man denne søde 
familievilla med grå pudsede vægge og træbelagte sider i sort træ. Når man drejer 
op ad indkørslen spreder der sig en harmonisk følelse af at man er kommet hjem. 
En fin glasdør åbner op til de 108 kvm som er perfekt fordelt på en stor og lys stue 
og tre dejlige soveværelser.

Et-plans villaen fra 1964, har alle de bekvemmeligheder et moderne hjem skal 
have. Et køkken med bar, praktisk bryggers, rolige soveværelser og et skønt 
badeværelse. Den har desuden en dejlig solrig terrasse og en stor have med et 
imponerende stolt piletræ som giver haven en særlig karakter.

Dette er et hjem hvor man kan skabe hygge og nyde familielivet. Den arkitektoniske 
charme som kendetegner en typisk bungalow fra 1960?erne, inspirerer til 
international loungestil kombineret med danske møbelklassikere.

Hørsholm by og kommune byder på den smukkeste kyststrækning, en charmende 
og tryg by og fantastiske naturområder. Desuden er Hørsholms skoler kåret som 
Danmarks bedste. Her har man rig mulighed for at dyrke sine friluftsinteresser hvad 
enten man er til golf, cykelture, ridning eller måske bare en aftenpromenade i 
Rungsted havn. Hørsholm er godt forbundet med resten af Nordsjælland via 
Kystbanen, og København centrum er kun en halv time væk.

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. 09.01.1946-903647-14 Dok om pligt til at være medlem af 
kolonihaveforbundet i Danmark AKT 14_S_207
2. 17.08.1955-7999-14 Dok om bebyggelse, benyttelse, 
grundejerforening, udstykning mv 3/7 1964 (5514) lyst ptgn. 13/10 
1966 (9926) delv aflyst(akt X 463) Påtegning findes i akt/fil 14_X_463

Offentlige planer m.v.:

Kommuneplan: Bloustrødvej, Stampevej m.fl.

Grundejerforening: Svenstrup. http://www.gfsvenstrup.dk

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Hørsholm Kommune
Matr.nr.: 98aæ Usserød By, Hørsholm
BFE-nr. 2370480
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig vej
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1964 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.300.000
Heraf grundværdi: 1.380.700
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.942.500
Grundskatteloftsværdi: 1.470.400

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køle-/fryseskab: Bosch, Vaskemaskine: Andet mærke, Komfur: Siemens, Emhætte: Thermex, Opvaskemaskine: Siemens, 
Tørretumbler: AEG, 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.

Arealer
Grundareal udgør:  1223 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  108 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:   m2  
Boligareal i alt:  108 m2

Andre bygninger i alt:  42 m2

 - Udhus heraf 42 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 08-06-2018

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: For oplysning om sælgers forsikring, henvises til aktuel police.

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.

Ejendommen er tilknyttet fibernet. 
Til området hører en Grundejerforening, spørgeskema er sendt, men ikke 
modtaget i retur. Oplysningerne i denne salgsopstilling, særligt 
oplysninger om kontigent til GF kan komme til at ændres. Forbrugsafhængige udgifter:

 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 15.325 Forbrug: 1.794,5 m3
Udgiften er beregnet i år: 2013

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Nej
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælger faktiske forbrug kendes ikke

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1 og K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K1
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: 3.350.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 21.760
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring, udgiften 
er anslået

12.000

I alt kr. 3.383.760 

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske. Finansiering, herunder kurssikring 
og bankgarantistillelse mv.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 19.425,00
Ejendomsskat 30.513,00
Husforsikring 1.054,21
Grundejerforening, anslået 1.000,00
Renovation 4.505,00

Ejerudgift i alt 1. år: 56.497,21

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

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

2.280.000 2.225.555 2.281.639 DKK -0.2192 26.914 29,00 0.1313 0.00 0.00


