
Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Holger Danskes Vej 12A, 1. TH., 2000 Frederiksberg Sagsnr.: AR141
Kontantpris: 2.995.000 Ejerudgift/md.: 3.293 Dato: 19.05.2017

Beskrivelse:

Holger Danskes Vej er en rolig sidegade til Falkoner allé på Frederiksberg tæt på metroen,
CBS og de mange hyggelige caféer og butikker på Godthåbsvej. Denne skønne
to-værelses lejlighed ligger øverst i et charmerende baghus i en idyllisk og sjælden
baggård. Stemningen er meget charmerende, og man har svært ved at forstå, at man
befinder sig midt i København. Her er der fuglefløjt, klatrehortensia og rhododendron.
Trafikken og de mange mennesker på gaden hører man ikke noget til. En lille perle centralt
beliggende i København.

Det gule idylliske baghus ligger placeret i gården. Det er kun to etager højt og rummer fire
lejligheder.
Huset er smukt sat i stand og emmer af personlighed og hygge.

Lejligheden ligger øverst til højre. Den store åbne stue er lejlighedens kerne, hvorfra der er
adgang til de andre værelser. Det hyggelige soveværelse med walk-in closet har vindue
mod græsplænen i gården, og det åbne køkken ligger i den modsatte ende af stuen med
udsigt mod det enorme bøgetræ i den næste baggård. Overalt er der lyst og indbydende.
En rigtig god planløsning, hvor alle kvadratmetre er fuldt udnyttede.
Her er der tænkt kreativt, og ikke en millimeter er gået tabt.

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: Holger Danskes Vej 12A, 1. TH., 2000 Frederiksberg Sagsnr.: AR141
Kontantpris: 2.995.000 Ejerudgift/md.: 3.293 Dato: 19.05.2017

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Ovn, mrk. AEG. Kogeplade, mrk. Siemens. Emhætte, mrk. FAber. Mikroovn, mrk. Whirlpool. Køleskab, mrk. Ikea. Fryser, mrk. Ikea.
Opvaskemaskine, mrk. AEG. Grillpande, mrk. Siemens.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Der henvises til side 5

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum og vaskeri

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Ejerlejlighed, beboelse
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Frederiksberg
Matr.nr.: 14 di Frederiksberg
Ejerl.nr.: 16
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 1885

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2016
Offentlig ejendomsværdi: 1.350.000 kr.
Heraf grundværdi: 182.600 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 861.000 kr.
Grundskatteloftværdi: 130.800 kr.

Arealer
Tinglyst areal: 53 m2

heraf boligareal: 53 m2

heraf andre arealer. 0 m2

BBR-boligareal: 58 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter: 5/118
Tinglyst fordelingstal: 5/118
Adm. fordelingstal: 5/118
Sikkerhed til ejerforening: 26.000 kr.
I form af: Skadeløsbrev

Forhøjelse af sikkerhed:
I form af:
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Adresse: Holger Danskes Vej 12A, 1. TH., 2000 Frederiksberg Sagsnr.: AR141
Kontantpris: 2.995.000 Ejerudgift/md.: 3.293 Dato: 19.05.2017

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Ejerforeningens ejendomsforsikring hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:  Insekt: Rørskade:
Forbehold: Forsikringpolicen er endnu ikke modtaget fra administrator, der tages derfor forbehold for dækningen.

Andre forhold af væsentlig betydning:

Områdeklassificering:
Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive
områdeklassificeret som lettere forurenede, jf. § 1 i lov om ændring af lov om forurenet
jord. Denne ejendom er derfor også områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere
forurening er forurening, som ligger under kriterierne for kortlægning som forurenet, men
over et defineret mindstekriterium.

Husdyr:
Tilladt - Med bestyrelsens skriftlige samtykke, jf. vedtægternes §7

Udlejning:
Tilladt - Med bestyrelsens samtykke, jf. vedtægternes §7

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 5.304 Forbrug:

Udgiften er beregnet i år: 2014

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme

Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen, jf. energimærke

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 vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport.

Elinstallationsrapport:  Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport.

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 19.02.2014 med energiklassifikation: D.
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Adresse: Holger Danskes Vej 12A, 1. TH., 2000 Frederiksberg Sagsnr.: AR141
Kontantpris: 2.995.000 Ejerudgift/md.: 3.293 Dato: 19.05.2017

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: 150.000 Brutto ekskl. ejerudgift 13.584 md./ 163.010 år Netto ekskl. ejerudgift 11.550 md./ 138.598 år v/25,30%
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: 19.05.2017
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: 1/8 - 1/2 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 39.512

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

Ejendomsskat 3.237
Ejendomsværdiskat 8.610
Ejerforening 12.334
Rottebekæmpelse 2017 23
Faldstammelån 3.624
Koldvandsrør 1.156
Fælleslån fra 01.07.2017 10.528

Kontantpris/udbetaling 2.995.000
Tinglysningsafgift af skødet 19.660
Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 4.785
Ejerskiftegebyr til administrator, anslået 2.000

I alt 3.021.445

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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Afventer oplysning herom



Adresse: Holger Danskes Vej 12A, 1. TH., 2000 Frederiksberg Sagsnr.: AR141
Kontantpris: 2.995.000 Ejerudgift/md.: 3.293 Dato: 19.05.2017

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Kommuneplan: 5.B.2 Mariendalsvej/Kronprinsesse Sofies Vej, Kommuneplan 2017 (forslag), Kommuneplan
2013, Frederiksbergstrategien 2016
Lokalplan: nr. 15 Et område afgrænset af Falkoner Allé, Holger Danskes Vej, Kronprinsesse Sofies Vej og
Kommunegrænsen
Varmeplan: Frederiksberg Kommune - Fjernvarme, Frederiksberg Kommune - EL (forbud mod elvarme),
Lokalplan nr. 15
Spildevandsplan: Opland 2 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning),
Frederiksberg - Mulighed for udtræden kun for regnvand
Kulturstyrelsen: Ejendommen er erklæret bevaringsværdig - bevaringsværdi: 5.

Tinglyste servitutter :
Nr. 1 lyst d. 13.05.1885 lbnr. 922652-02 Tillægstekst Dok om hegn, hegnsmur mv, byggeindskrænkninger
(5Y35-1853 og 4Q927-819)
Nr. 2 lyst d. 20.05.1885 lbnr. 922653-02 Tillægstekst Dok om fælles brandmur/gavl mv, (4R638-880)
Nr. 3 lyst d. 20.04.1923 lbnr. 922654-02 Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, (7Q655-312)
Nr. 4 lyst d. 31.05.1947 lbnr. 725-02 Tillægstekst Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, Se akt
Nr. 5 lyst d. 23.04.1970 lbnr. 1957-02 Tillægstekst Vedtægter for ejerforening, Ikke til hinder for prioritering
Nr. 6 lyst d. 25.03.1980 lbnr. 922655-02 Tillægstekst Lokalplan nr. 15 Filnavn: 2_FRB_F12
Nr. 7 lyst d. 16.06.1995 lbnr. 507107-02 Tillægstekst Tillæg til Vedtægt for ejerforening
Nr. 8 lyst d. 09.08.2004 lbnr. 21234-02 Tillægstekst Tillæg til vedtægter

Forbrugsafhængige udgifter
Ejendommen opvarmes med fjernvarme, jf. energimærke af d. 19.02.2014.
Der opkræves kr. 900 i aconto varme og kr. 400 i aconto vand jf. sælgers seneste kvittering for fællesudgifter

Varme:
Der foreligger p.t. ikke oplysninger om sælgers faktiske udgifter. Udgiften til varme er anslået jf. energimærke af d.
19.02.2014.

Standardfinansieringsforbehold:
Standardfinansieringen skal evt. reduceres med sikkerheden til ejerforeningen: skadeløsbrev lyst kr. 26.000,00.

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

Realkredit Danmark/3%
Obligationslån

Obligationslån 1.238.769 1.238.769 1.261.243 DKK 3 72.270 28,25 3,44 Nej

Version 2.3   E/SO  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5


