
Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Skjoldgårdsvej 8, 1., 2920 Charlottenlund Sagsnr.: AR134
Kontantpris: 7.245.000 Ejerudgift/md.: 5.788 Dato: 01.09.2017

Beskrivelse:

Beliggende mellem Charlottenlund centrum og Kystvejen ligger en smuk sjælfuld
villalejlighed på to etager med stor have, balkon og sydvendt altan, hvorfra man kan se ind
i Charlottenlund travbane.

211 kvm er fordelt på de to øverste etager af i alt tre i en klassisk murermestervilla fra
1920'erne, hvor husets historie og sjæl er nærværende. Stilen er klassisk og autentisk
med tre imponerende stuer en suite, lyse trægulve, stuk og smukke sprossede vinduer
samt en charmerende tredje etage med skrå vægge og loft til kip med synlige bjælker.

Fra indkørslen ankommer man via egen hoveddør til en trappe, der fører op til, hvor
udsigten gemmer sig. Her møder man en lys smuk hall, hvorfra der er adgang til
tagetagen og til husets køkken og spisestue, der fungerer som et køkken-alrum.
Spisestuen udgør én af husets tre stuer en suite, der uden tvivl er husets hjerte. Her er de
to andre stuer med balkon, brændeovn og altan. Derudover finder man på samme etage to
store værelser og et charmerende badeværelse. Ovenpå finder man bl.a. et hyggeligt
mastersoveværelse med direkte adgang til et andet fint værelse, der er oplagt at indrette
som børneværelse eller evt. som et walk-in closet.  Derudover er der et stort opholdsrum,
der kan indrettes som hyggestue med plads til leg samt et disponibel rum. Her er alt hvad
den store familie behøver og lidt til.

Velkommen indenfor!
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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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Adresse: Skjoldgårdsvej 8, 1., 2920 Charlottenlund Sagsnr.: AR134
Kontantpris: 7.245.000 Ejerudgift/md.: 5.788 Dato: 01.09.2017

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Komfur (Siemens), ovn (Siemens), emhætte, køle-/fryseskab (AEG). opvaskemaskine (Bosch), vaskemaskine (Miele), tørretumbler
(Miele).

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Kommuneplan: Gentofte Kommuneplan 2013. Kommuneplanforslag: Gentofte
Kommuneplan 2017. 2.B47 Ordrup Jagtvej, Teglgårdsvej og Skovshovedvej.
Lokalplan: Nr. 291 for et område ved Vasehøjvej, Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej.
Lokalplanforslag: Nr. 395 for altaner og tagterasser i villaområder.
Varmeplan: Naturgas
Kulturstyrelsen: Ejendommen er erklæret bevaringsværdig - bevaringsværdi: 4.

Tinglyste servitutter:
Nr. 1 lyst d. 24.03.1915 lbnr. 869-03 Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. Filnavn:
3_H_591
Nr. 2 lyst d. 20.11.1918 lbnr. 905126-03 Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. (6l8327)
Nr. 3 lyst d. 02.04.1919 lbnr. 905127-03 Rekognition ved ejerskifte 50 kr. (6S2607)
Nr. 4 lyst d. 27.08.1919 lbnr. 905128-03 Dok. om vandværk, punpehuse mv.,
forynings-/afløbsledninger mv. (6S6210)
Nr. 5 lyst d. 14.06.1934 lbnr. 3927-03 Dok. om bebyggelsesgrad og vilkår herfor mv.
Filnavn: 3_Y_444
Nr. 6 lyst d. 02.08.1989 lbnr. 12791-03 Dok. om sameje mv. forkøbsret mv. Lyst tillæg d.
12.10.1998.
Nr. 7 lyst d. 30.10.2007 lbnr. 23259-03 Lokalplan nr. 291 Filnavn: 3_V_506

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Ideel anpart
Må benyttes til: Beboelsesejendom
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Gentofte
Matr.nr.: 4 fa Ordrup m.fl.
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1922

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2015
Offentlig ejendomsværdi: 5.600.000 kr.
Heraf grundværdi: 315.450 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.913.750 kr.
Grundskatteloftværdi: 2.000.750 kr.

Arealer
Grundareal udgør: 1.553 m2

- heraf vej 0 m2

Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg. bebyg. areal: 185 m2

Kælderareal: 0 m2

Udnyttet tagetage: 57 m2

Boligareal i alt: 212 m2

Andre bygninger: 0 m2

Bygningsareal ifølge: BBR-ejermeddelelse
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos Lærerstandens
Brandforsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold: For nøjagtig oplysning om dækningsomfang, henvises til forsikringspolicen.

Andre forhold af væsentlig betydning:

Områdeklassificering:
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.

Grundejerforening:
Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening. Medlemskab er frivilligt. Der henvises til
www.skgf.dk

Ideel anpart - Vurdering
Køber er gjort opmærksom på, at der ikke er udarbejdet særskilt offentlig vurdering for
nærværende ideelle anpart, men at der udelukkende er udarbejdet en samlet vurdering for
hele ejendommen. Den angivne ejendomsvurdering er anslået som en procentmæssig
andel af den samlede ejendomsvurdering i henhold til anpartens ejerandel i medfør af
samejeoverenskomsten.

Udlejning:
Udlejning er tilladt for maksimum 2 år, jf. samejekontrakt.

Husdyr:
Husdyrhold er tilladt, jf. samejekontrakt.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 35.867 Forbrug: 4.795 m3

Udgiften er beregnet i år:

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ejendommens supplerende varmekilde: Brændeovn.

Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Der henvises til side 5

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.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3.

Elinstallationsrapport:  Den foreliggende Elinstallationsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret K2, K3 eller U/N.

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 01.05.2017 med energiklassifikation: E.  Gyldigheden af den foreliggende
energimærkning er forlænget til 7 år, jf. energimærkningsbekendtgørelsen.
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Adresse: Skjoldgårdsvej 8, 1., 2920 Charlottenlund Sagsnr.: AR134
Kontantpris: 7.245.000 Ejerudgift/md.: 5.788 Dato: 01.09.2017

Gæld udenfor købesummen:

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: 365.000 Brutto ekskl. ejerudgift 44.704 md./ 536.452 år Netto ekskl. ejerudgift 35.103 md./ 421.239 år v/25,21%
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: 01.09.2017
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: 1/2 - 1/8 Forbehold: Der henvises til side 5
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.

Ejerudgift i alt 1 år 69.457

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

Ejendomsskat 32.012
Husforsikring 4.655
Ejendomsværdiskat 29.138
Renovation 3.100
Grundejerforening 150
Skorstensfejning 277
Rottebekæmpelse 126

Kontantpris/udbetaling 7.245.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 12.616
Tinglysningsafgift af skødet 45.160
Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 4.785
Tinglysningsafgift vedr. påtegning på samejekontrakt 1.660
Honorar for udarbejdelse af påtegning på samejekontrakt, anslået 4.500

I alt 7.313.721

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt
udgifter til: Finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse mv., købers egne rådgivere, herunder
juridiske, finansielle og byggetekniske.
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Adresse: Skjoldgårdsvej 8, 1., 2920 Charlottenlund Sagsnr.: AR134
Kontantpris: 7.245.000 Ejerudgift/md.: 5.788 Dato: 01.09.2017

Forbrugsafhængige udgifter
Ejendommen opvarmes med naturgas

Den samlede ejendoms seneste forbrug:
Vand: Periode 01.01.2015 - 31.12.2015, Forbrug 262 kbm., Udgift kr. 6.405,90
Spildevand: Periode 01.01.2015 - 31.12.2015, Forbrug 262 kbm., Udgift kr. 5.069,70
El: Periode 12.11.2015 - 29.11.2016, Forbrug 1.690 kWh, Udgift kr. 3.879,08
Varme: Periode: 01.05.2015-30.04.2016, Forbrug 6.748 kbm, Udgift kr. 30.754,70.

Standardfinansieringsforbehold:
Standardfinansiering skal reduceres med tinglyst sikkerhed mellem de to anparter, på kr. 20.000,-.

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Valuta Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant
regulering

Nykredit/Variant M RenteMax Obligationslån 5.267.000 5.267.000 5.286.341 DKK 0,17 39.892 23,50 0,72 Nej
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