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Beskrivelse:

STILFULD VILLALEJLIGHED I DET CENTRALE CHARLOTTENLUND

Fantastisk fireværelses lejlighed med to altaner og have

Et stenkast fra Ordrupvej finder man denne perle af en villalejlighed med to smukke 
altaner og en stor privat have. Lejligheden ligger i en hvid murstensvilla fra 1896 
som imponerer med sit herskabelige og flotte udtryk.

Vel inde mødes man af 112 kvm fordelt på en indbydende entré og fordelingsgang, 
to fine soveværelser og en stor lys stue med udgang til den ene altan. Hjemmet har 
også en flot spisestue med udgang til en stor og dejlig overdækket altan, et elegant 
og moderne køkken og et fint badeværelse med bruseniche. Man kan desuden 
nyde den store og private have bag huset.

Lejligheden er i perfekt stand og charmerer med sine mange smukke herskabelige 
detaljer som højt til loftet, bedårende stukkatur og loftsrosetter, hvide radiatorskjuler 
og store vinduer der sikrer naturligt dagslys. Gennemgående flotte plankegulve og 
brændeovn bidrager til både hygge og elegance.

Den centrale beliggenhed i Charlottenlund betyder at man kan vælge mellem 
hyggelige lokale bagere, caféer og butikker på både Ordrupvej og Jægersborg Allé. 
Indkøbsmulighederne er mange, skolerne ligger lige om hjørnet og med S-toget fra 
Ordrup Station er man inde i København på 15 min.

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. 23.12.1896-2323-03 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
2. 13.04.1976-6780-03-S0001 Vedtægter for ejerforening, Om resp se 
akt

Offentlige planer m.v.:

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: Gentofte Kommune
Matr.nr.: 3ex Ordrup
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1896 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 1.750.000
Heraf grundværdi: 255.500
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.575.000
Grundskatteloftsværdi: 272.100

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
HPFI/HFI anlæg: HPFI, HPFI/HFI anlæg: HFI, Komfur: Siemens, Køle-/fryseskab: Siemens, Emhætte: 
Siemens, Opvaskemaskine: Siemens, Vaskemaskine: AEG, Tørretumbler: Whirlpool, Mikroovn: Whirlpool

,

Abonnementer:
Sælger opsiger sine, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 985 m2

Heraf boligareal: 128 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 112 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 35/100
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 10.000
I form af: Byrde lyst panstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Fælles vaskeri og tørrerum
Brugsret til 2 kælderrum. 

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring. Dokumenter er bestilt 
men ikke modtaget endnu. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

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

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovn til fast brændsel
Oplysningerne stammer fra:  

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.

Forsænkede lofter: Sælger oplyser, at de forsænkede lofter i lejligheden ikke 
opfylder bygningsreglementets krav til sådanne lofter, ligesom 
stærkstrømsreglementets/stærkstrømsbekendtgørelsens krav ikke garanteres at 
være opfyldt. Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge heraf. Køber 
accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i 
den anledning, det være sig i form af erstatning eller i form af afslag i 
købesummen. Parterne er enige om, at der er taget højde for dette forhold i 
købesummen.

Om 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 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.

Punkterede termoruder: Sælger oplyser at der er punkterede termoruder 
i badeværeslet og to små ruder i terassedør. Sælger fralægger sig ethvert ansvar 
som følge heraf. Køber accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav 
gældende mod sælger i den anledning, det være sig i form af erstatning eller i form 
af afslag i købesummen. Parterne er enige om, at der er taget højde for dette 
forhold i købesummen. 

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: E.



Version 2.4   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4

Adresse: Fredensvej 53, 1., 2920 Charlottenlund Sagsnr.: 60AR-000170 Dato: 30.11.2018
Kontantpris: 6.300.000 Ejerudgift/md.: 3.958,00

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 15.750,00
Ejendomsskat 4.088,00
Rottebekæmpelse 50,75
Fællesudgift ejerforening 27.600,00

Ejerudgift i alt 1. år: 47.488,75

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 6.300.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 39.460
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 6.340.960
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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

Realkredit 
Danmark/Obl
igationslån

Obligationsl
ån

0 5.776.000 5.776.000 DKK 0.0000 0 � 0.0000 0.00 0.00


