
Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Stokkevad 9, 2850 Nærum Sagsnr.: AR146
Kontantpris: 8.995.000 Ejerudgift/md.: 7.738 Dato: 02.06.2017

Beskrivelse:

Stokkevad er en rolig og lukket villavej på grænsen mellem Trørød og Nærum i et meget
naturskønt område tæt på Trørød torv, Vedbæk havn og strandene ved Øresund. Villaen
ligger ugenert bag høje træer for enden af vejen på en skrånende grund og i skovbrynet
direkte ind til Dyrehaven.

Huset er fra 1955 og totalrenoveret i 2009 af Norm Arkitekter. Resultatet er en meget
smuk og moderne villa med masser af lys og luft, der har været afbildet i diverse
boligmagasiner. Den skrånende grund gør, at underetagen har direkte udgang til haven på
forsiden af huset, og stueetagen er hævet op som en førstesal. Kombineret med gulv-loft
vinduer i hele
huset skaber det et fantastisk panorama vue ud over den smukke natur og en helt særlig
følelse af, at huset lukker naturen indenfor.

Villaen rummer et stort og lyst køkken-alrum med sammenhængende stue. Rummet
præges af de store vinduer mod skoven og den smukke udsigt udover Gl. Holte og
Trørød. Der er 2 dejlige børneværelser med udsigt, et stort master soveværelse med
indbyggede skabe samt et ekstra værelse, der i dag bruges som walk-in closet. Det meget
lækre badeværelse har fritsående badekar. Underetagen er i dag indrettet som en bolig for
sig. Her er der køkken, bad, soveværelse, stue og egen indgang. Den perfekte bolig for
f.eks. teenageren.

Hele ejendommen er opført i de bedste materialer, så her finder du armaturer fra Vola,
håndstrøgne parketgulve fra Haro-parket, ideal-combi vinduer, facadeisolering mv.

En arkitektonisk perle midt i naturen på i alt 191 kvadratmeter beliggende på den mest
fantastiske grund på over 2100 kvadratmeter med blandt andet egen fredskov, og så er
København kun 20 minutter væk.

Version 2.3   E/SO  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1

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: Stokkevad 9, 2850 Nærum Sagsnr.: AR146
Kontantpris: 8.995.000 Ejerudgift/md.: 7.738 Dato: 02.06.2017

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Komfur (mrk. Gorenje), ovn (mrk. Gorenje), kogeplade (mrk. Voss), emhætte (mrk. Voss), microovn (mrk.  Gorenje), køle/fryseskab (mrk.
ukendt), opvaskemaskine (mrk. Asko Vølund), vaskemaskine (mrk. ukendt), tørretumbler (mrk. ukendt)

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Kommuneplan: Næ.B1 Stokkevad, Forslag til Kommuneplan 2017, Kommuneplan 2013,
Planstrategi 2015
Lokalplan: Lokalplan nr. 54 for villaområder i Nærum nord for Nærum Hovedgade
Varmeplan: HMN Naturgas - Individuel naturgasforsyning, HMN Naturgas - Samlet
varme- og tilslutnings/forbelivelsesprojekt
Spildevandsplan: E010 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme
ledning), B04 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning), E010
- Mulighed for udtræden kun for regnvand
Kulturstyrelsen: Ejendommen er erklæret bevaringsværdig - bevaringsværdi: 6.
Olietank: Afblændet
Bygge- og beskyttelseslinjer: Ejendommen er beliggende indenfor en skovbyggelinje

Tinglyste servitutter:
Nr. 1 lyst d. 10.06.1903 lbnr. 1601-04 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Filnavn: 4_A_249
Nr. 2 lyst d. 11.03.1946 lbnr. 22603-04 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Filnavn: 4_A_249
Nr. 3 lyst d. 20.08.1984 lbnr. 21980-04 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv,
samt bevarelse af bøgetræ Anmærkning byrder, hæftelser Filnavn: 4_A_249
Nr. 4 lyst d. 09.10.1985 lbnr. 31580-04 Tillægstekst Lokalplan nr. 54 Filnavn: 4_A_246

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa, 1 fam.
Må benyttes til: Beboelsesejendom
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Rudersdal
Matr.nr.: 57 f Nærum By, Nærum
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Fælles/privat
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1955/2009

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2016
Offentlig ejendomsværdi: 5.050.000 kr.
Heraf grundværdi: 3.363.500 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.887.500 kr.
Grundskatteloftværdi: 2.276.600 kr.

Arealer
Grundareal udgør: 2.112 m2

- heraf vej 200 m2

Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg. bebyg. areal: 127 m2

Kælderareal: 88 m2

Udnyttet tagetage: 0 m2

Boligareal i alt: 191 m2

Andre bygninger: 0 m2

Bygningsareal ifølge: BBR-ejermeddelelse
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- af dato: 24.05.2017



Adresse: Stokkevad 9, 2850 Nærum Sagsnr.: AR146
Kontantpris: 8.995.000 Ejerudgift/md.: 7.738 Dato: 02.06.2017

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos Gjensidige Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold: Dækningsomfang: Der henvises til policen, hvor forsikringens nøjagtige dækningsomfang er speiiceret.

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.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 16.822 Forbrug: 2.039 m3

Udgiften er beregnet i år: 2012

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

Ejendommens supplerende varmekilde: Pejs

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 K3.

Elinstallationsrapport:  Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås.

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 04.07.2012 med energiklassifikation: C.
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Adresse: Stokkevad 9, 2850 Nærum Sagsnr.: AR146
Kontantpris: 8.995.000 Ejerudgift/md.: 7.738 Dato: 02.06.2017

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: 450.000 Brutto ekskl. ejerudgift 40.532 md./ 486.384 år Netto ekskl. ejerudgift 34.524 md./ 414.293 år v/25,06%
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: 02.06.2017
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
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 92.851

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

Ejendomsskat 52.202
Husforsikring 8.934
Ejendomsværdiskat 28.875
Renovation 2.278
Rottebekæmpelse 2017 167
Skorstensfejning, anslået 395

Kontantpris/udbetaling 8.995.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 10.500
Tinglysningsafgift af skødet 55.660

I alt 9.061.160

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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Ingen



Adresse: Stokkevad 9, 2850 Nærum Sagsnr.: AR146
Kontantpris: 8.995.000 Ejerudgift/md.: 7.738 Dato: 02.06.2017

Forbrugsafhængige udgifter
Ejendommen opvarmes med naturgas.

Sælgers seneste forbrug:
Varme: Periode 30.04.2015-30.04.2016, Forbrug 3.010 m3, Udgift kr. 19.905,62
Vand: Periode 01.01.2016-31.12.2016, Forbrug 138 m3, Udgift kr. 7.495,08 incl. spildevandsafledning
EL: Periode 05.09.2015-02.09.2016, Forbrug 4.111 kWh, Udgift 9.641,25

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

Nordea kredit/F3 Rentetilpasningslån Kontantlån 1.100.000 1.091.186 1.102.952 DKK 0,37 11.225 27,50 0,87 Nej
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