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Beskrivelse:

Hvis en lejlighed kunne være Haute-Couture, så ville denne være det. I hjertet af 
Østerbro, et stenkast fra Søerne, venter denne højloftede og elegante 
herskabslejlighed. De 213 kvm er renoveret til perfektion og i tråd med 
ejendommens oprindelige detaljer og klassiske stil fra 1909. Det er nu et 
moderniseret og smukt skræddersyet hjem. Det originale sildebensparketgulv er 
blevet slebet og behandlet med hvid olie, man har beholdt de høje paneler, stuk og 
rosetter i lofterne og tilføjet lister og mere stuk. Der er desuden håndlavede 
radiatorskjulere i alle rum, i tidlig 1900-tals stil.
Hjemmets syv værelser byder på hver sin unikke charme. Entréen med sin 
spændende buede form, malet i sart blågrå, leder videre ind til et vidunderligt 
gæstebadeværelse og til tre sublime stuer-en-suite. Den ene er med sin centrale 
placering i lejligheden, blevet forvandlet til et fantastisk rum med lysegråt 
Snedkerkøkken, Bardiglio marmor bordplader og rå messing armatur. Fra køkkenet 
er der udgang til en sød overdækket balkon. Den anden stue er en dejlig lys 
spisestue med rundede vinduer og udsigt til søerne. Via en skydedør i spisestuen 
når man den tredje stue der er voluminøs og som charmerer med sin 
hjørneplacering, sine vinklede vinduer og hyggelige brændeovn.
Fra køkkenet går man videre ind til lejlighedens øvrige værelser. Her mødes man 
af et feminint påklædningsværelse med snedker tøjskabe, et luftigt 
mastersoveværelse med et sobert og luksuriøst en-suite badeværelse med 
badekar, og to fine soveværelser der vender ud til en stille baggård. I en 
serveringsgang mellem køkkenet og soveværelserne, finder man desuden 
hjemmets vaskemaskine smukt integreret i et originalt skab. 
Dette er et hjem hvor herskabelige detaljer har fået lov til at tage plads og blomstre 
sammen med en gennemgribende modernisering som omfatter, ny el, topmoderne 
hvidevarer, brandsikring, vådrumssikring og gulvvarme i bad. Den matte vægfarve 
og de håndlavede fliser er nøje udvalgt sammen med File Under Pop og tapeter 
med matchende lamper er fra Tapet-Cafe. De smukke messing armaturer i køkken 
og bad er fra Lemérand i Hellerup. 
Velkommen til en exceptionel smuk bolig midt i Østerbros kerne, tæt på Søerne, 
designbutikkerne, de hyggelige caféer og den kommende Metro.
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. 08.01.1872-959960-01 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, hegn, 
hegnsmur mv, (C/393) SKAL BESTILLES PÅ LANDSARKIVET .
2. 06.01.1908-959961-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (Æ/178) 
SE AKT: 1_G-II_76
3. 06.01.1908-959962-01 Dok om loftsrum og ateliers, (Æ/179) SE AKT: 
1_E-II_284
4. 05.04.1909-959963-01 Dok om skure mv, (Ø/357) SE AKT: 1_E-
II_284
5. 19.04.1909-959964-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (Ø/364) 
SE AKT: 1_E-II_284
6. 19.04.1909-959965-01 Dok om hegn, hegnsmur mv, (Ø/364) SE AKT: 
1_E-II_284
7. 09.08.1909-959966-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (A/111) 
SE AKT: 1_E-II_284
8. 24.01.1921-959967-01 Dok om fri og uhindret adgang til 2 trapper 
mv, (P/219 X/23) SKAL BESTILLES PÅ LANDSARKIVET .
9. 09.10.1950-4122-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT: 1_E-II_284
10. 25.04.1969-4317-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT: 1_E-II_284
11. 23.01.1995-959968-01 Dok om fjernvarme mv, (F13I)
12. 16.01.2002-7443-01 Deklaration vedr. brugsret til fællesareal for 
ejerne af ejl. 26 SE AKT: 1_E-II_284
13. 19.08.2002-112782-01 Servitut om etablering af fælles gårdanlæg
14. 30.06.2009-62537-01 Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen 
Classensgade 17

Der henvises til side 5 for øvrige servitutter.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 4255 Udenbys Klædebo Kvarter, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1909 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 5.000.000
Heraf grundværdi: 402.700
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.940.000
Grundskatteloftsværdi: 321.900

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI, Antenne: Kabeltv, Køleskab: Miele, Emhætte: Miele, Komfur: 
Miele, Fryser: Miele, Opvaskemaskine: Miele, Vaskemaskine: Miele, Ovn: Miele, Tørretumbler: Miele, Quooker

,

Abonnementer:
Kabel TV Yousee. Sælger opsiger sine abonnement, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 201 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 213 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 12/330
Tinglyst fordelingstal: 12/330
Adm. fordelingstal: 12/330
Sikkerhed til ejerforening: 69.000
I form af: Ejerpantebrev
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Loftsrum
Fælles gård

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Codan 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: For evt forbehold se police nr: 900 198 5415

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 25.000 Forbrug: -
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra:  Varme opkræves aconto sammen med fællesudgifterne med 6.250 kr/kvartal.

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.

Husdyr: Godkendt med bestyrelsens godkendelse jf Husorden p. 10. 
Udlejning: Godkendt med bestyrelsens godkendelse jf. Vedtægternes p. 7.
Forhøjelse fællesudgifter:
Der er fra ejerforeningens side varslet en mindre forhøjelse af fællesudgifterne, 
eksakt beløb kendes ikke endnu. 
Om boligbeskatning:
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 træder 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.
Bevaringsværdi:
Ejendommen er jf. kulturarv.dk registreret med bevaringsværdi 3.
Arbejdsdage i EF: Kan forekomme. Annonceres i opgangen. 

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.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport

Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationsrapport

Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Ja. Se sid. 5 i salgsopstillingen.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 29.400,00
Ejendomsskat 10.944,00
Fællesudgift ejerforening 38.052,00
Fælleslån klimaskærm 20.976,00
Rottebekæmpelsesgebyr 131,75

Ejerudgift i alt 1. år: 99.503,75

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 14.500.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 88.660
Notering af ejerskifte, anslået 1.875

I alt kr. 14.590.535

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:

Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene 
finansieringsomkostninger. Derfor skal ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Udbetaling: 725.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 61.331 md./ 735.972 år. Netto ekskl. ejerudgift: 51.852 md./ 622.224  år v/ 25.6 %  
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. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. 
Standardfinansiering
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: 21.03.2019. 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: - . Forbehold: 
Danske Bank
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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Gæld udenfor købesummen: 
Der er i foreningen optaget fælleslån i forbindelse med renovering af klimaskærm mv. Restgæld for 
lejligheden var pr. 1.1.2018 kr. 165.002,11. Beløb for kvartalsvis opkrævning er medregnet i ejerudgift. Det 
samlede låns restgæld udgjorde 2.872.095 kr. pr. 31.12.17, jf. foreningens regnskab. Deltagere i lånet 
hæfter personligt og pro rata for lånet.

Ejerforeningens hjemmeside: 
På foreningens hjemmeside https://efclassensgade.probo.dk/arkiv/dokument_arkiv/ findes information og 
dokumenter til download. Hjemmesiden kræver log ind, ved interesse kontakte Anna Reventlow.

Øvrige servitutter:

16. 16.11.2015-1006880053 Tillæg til vedtægt tinglyst den 30.06.2009-62537-01  Tillæg til vedtægter
Offentlige planer m.v: 
Kommuneplan: Kommuneplan 2015

Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til 
Anna Reventlow.

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

7.660.638 7.437.902 7.734.675 DKK 0.1836 335.842 115,00 0.3938 0.00 0.00


