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Beskrivelse:

STILSIKKER LEJLIGHED CENTRALT I CHARLOTTENLUND
Moderniseret tre-værelses lejlighed tæt på Bernstorffsparken

Hvis man drømmer om modernistisk skandinavisk arkitektur, hvor form har funktion 
og symbiosen mellem naturen og livet indenfor er en selvfølge, så er her det 
perfekte hjem. På Ordrupvej 132 ligger en rød murstensejendom fra 1953, der 
følger den funktionelle tradition lige efter bogen. Denne fine og indflytningsklare 
lejlighed på 79 kvm er moderniseret med respekt for de simple og rene former.

Lejligheden byder på en stor og lys stue hvor man nyder en ugeneret udsigt 
gennem store glasvinduer. Her findes også et dejligt soveværelse med udkig til 
træstammerne udenfor, et moderne køkken hvor man ikke er gået på kompromis 
med opbevaringsplads, samt et ekstra værelse, perfekt til kontor eller 
børneværelse. Hjemmet har et renoveret badeværelse med smukke antracitgrå 
fliser, og en entré med to indbyggede garderober hvor der er plads til alt og lidt til.

Her bor man midt i Charlottenlunds idylliske eksistens med butiksliv og caféer på 
både Ordrupvej og Jægersborg Allé. Man har desuden friheden til at vælge mellem 
smukke grønne områder som Bernstorffsparken, Dyrehaven og Bellevue Strand. 
Skal man ind til København Centrum er der hurtige S-tog forbindelser.

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



Version 2.7   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a

Adresse: Ordrupvej 132F, 1. tv., 2920 Charlottenlund Sagsnr.: 60AR-000186 Dato: 26.08.2019
Kontantpris: 3.150.000 Ejerudgift/md.: 3.854,00

                                                                                                                                                     



Version 2.7   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2

Adresse: Ordrupvej 132F, 1. tv., 2920 Charlottenlund Sagsnr.: 60AR-000186 Dato: 26.08.2019
Kontantpris: 3.150.000 Ejerudgift/md.: 3.854,00

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

1: 13.01.1875 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
2: 05.08.1949 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
3: 29.02.1952 Dok om vej mv, færdselsret mv
4: 18.09.1959 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
5: 21.05.1971 Vedtægter for ejerforening, Resp lån i off midler
6: 17.06.1974 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
7: 15.12.1976-23075 Dok om forbud mod udlejning mm, Resp lån i off 
midler
8: 30.06.2000 Tillæg til vedtægter lyst den 21/5-1971 dagbogsnummer 
5336
9: 08.12.2005 Tillæg til vedtægter
Kommuneplan 2017.
Tinglyste servitutter:
1. 13.01.1875-11-03 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
2. 05.08.1949-8393-03 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
3. 29.02.1952-4650-03 Anmærkning anm byrder, anm hæftelser 
Tillægstekst Dok om vej mv, færdselsret mv
4. 18.09.1959-9211-03 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 
Yderligere tekst OPR. LYST DEN 19.09.1959 - SE AKT 3_F_206

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.

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Bosch komfur, Ikea opvaskemaskine, Ikea køle-/fryseskab

,

Abonnementer:
Sælger opsiger sine, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Gentofte Kommune
Matr.nr.: 5f Bernstorff
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 1953 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 1.550.000
Heraf grundværdi: 187.500
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.155.000
Grundskatteloftsværdi: 197.800

Arealer
Tinglyst areal: 795 m2

Heraf boligareal: 79 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 79 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 40,60/1.000
Tinglyst fordelingstal: 406/10000
Adm. fordelingstal: 40,60/1.000
Sikkerhed til ejerforening: 36.000
I form af: 2 stk. ejerpantebreve
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af: Ingen, jfr. administratorbesvarelse

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: 36.000
I form af: 2 stk. ejerpantebreve

Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af: Ingen, jfr. administratorbesvarelse

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum. Vaskerum i kælderen. Cykelkælder. Fællesrum (festlokale).

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring i Topdanmark 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Jfr. forsikringspolice fra ejerforeningen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 7.200 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2019

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: A conto betalingen Sælgers seneste årsopgørelse foreligger p.t. ikke.

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: 1 hund eller 1 kat, jfr. tinglyste vedtægter.
Udlejning: Ja, jfr. tinglyste vedtægter. 
Arbejdsdage, sociale arrangementer o.l: Der henvises til opslag på 
ejendommen.

Byggesag
Ejerforeningen har i 2019 afsluttet et byggeprojekt vedrørende renovering af tag og 
andre vedligeholdelsesprojekter, hvor der kan forventes at blive optaget aet 
fælleslån, som for denne lejlighed forventes at kunne opgøres til kr. 61.027. Det 
endelige beløb kendes p.t. ikke, hvorfor det er anslået. Beløb vil blive opkrævet 
hos køber. Da ydelsen på fælleslånet ikke kendes endnu, er beløbet medtaget i 
denne salgsopstilling som et kontantbehov.

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.

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: 
Ejerpantebrev opr. kr. 100.000, 300.000 og 300.000. Ja, jfr. ejerforeningens seneste årsregnskab.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 11.550,00
Ejendomsskat 3.000,00
Fællesudgifter 29.844,00
Antenne 1.800,00
Rottebekæmpelse 48,05

Ejerudgift i alt 1. år: 46.242,05

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 3.150.000
Tinglysningsafgift af skødet 20.659
Notering af ejerskifte, ejerforeningen 1.500
Byggeprojekt - indfrielse af forventet optaget 
fælleslån, anslået

59.196

Ejendomsskat - restance pr. 13.08.2019 1.524

I alt kr. 3.232.879

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 m.v.

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: 160.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 11.965 md./ 143.580 år. Netto ekskl. ejerudgift: 10.541 md./ 126.492  år v/ 24.19 %  
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: 26.08.2019. 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: 
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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Øvrige servitutter:

5. 21.05.1971-5336-03 Vedtægter for ejerforening, Resp lån i off midler
6. 17.06.1974-653-03 Dok om bebyggelse, benyttelse mv db.dato rettelig være 17/6-1874 Yderligere tekst 
SE AKT 3_F_206

7. 15.12.1976-23075-03-S0001 Dok om forbud mod udlejning mm, Resp lån i off midler AKT 3_BK_213
8. 30.06.2000-14918-03 Tillæg til vedtægter lyst den 21/5-1971 dagbogsnummer 5336
9. 08.12.2005-52266-03 Tillæg til vedtægter

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

Nykredit/Ren
tetilpasningsl
ån

Rentetilpas
ningslån

1.530.544 1.513.337 1.536.037 DKK -0.1387 105.792 64,00 0.0488 0.00 0.00


