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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

Beskrivelse:

CHARMERENDE LEJLIGHED MED TERRASSE I HJERTET AF VALBY

På en hengemt vej bag Valbylanggade og tæt på Søndermarken finder man denne 
perle der oser af ægte Valbycharme. Stuelejligheden ligger uforstyrret i en lukket 
gård med mulighed for parkering og med direkte udgang fra køkken-alrum til en 
fælles terrasse. 

Hvis man drømmer om udeplads, fred og ro, men ikke er helt klar til at give slip på 
byen, så er dette den perfekte lejlighed. Her får man det bedste fra to verdener.

Lejlighedens 80 kvm er perfekt fordelt på to stuer en-suite hvor den ene i 2015 blev 
lavet om til et skønt køkken-alrum. Her er højt til loftet og lejligheden har fine 
originale detaljer som plankegulv og stuk der er med til at give karakter.

Badeværelset er også for nyligt blevet komplet istandsat og her er indlagt 
gulvvarme. Derudover består lejligheden af et soveværelse og et børneværelse 
hvilket gør den perfekt velegnet til den lille storbyfamilie.

Valhøjvej er en ensrettet vej som har den bedste placering i Valby. Her er man tæt 
på Valby Langgades hyggelige caféer og shopping samtidig med at man har 
Søndermarken som et naturligt åndehul lige rundt om hjørnet. Der er under 500 m 
til S-tog stationen og Frederiksberg og indre by venter på den anden side af Valby 
bakke.
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Husdyr: Tilladt
Udlejning: Tilladt med bestyrelsen godkendelse

1. 28.10.1891-932624-01 Dok om vej mv SE AKT: 1_G-I_447
10. 03.02.1997-15998-01 Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst 
Vedtægter, tillæg SE AKT: 1_G-I_447
11. 30.07.1998-109514-01 Dom om brugsret til tagterrasse for ejl 2 SE 
AKT: 1_G-I_447
2. 07.02.1916-517-01 Dok om et lysthus mv SE AKT: 1_G-I_447
3. 17.02.1919-825-01 Dok om opførelse af en værkstedsbygning SE 
AKT: 1_G-I_447
4. 10.11.1947-6275-01 Dok om luftfartshindringer mv Forprioritet.
5. 11.02.1957-7123-01 Dok om udlæg af areal til gade SE AKT: 1_G-
I_447
6. 19.03.1958-8043-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT: 1_G-I_447
7. 06.11.1978-556-01 Vedtægter for ejerforening SE AKT: 1_G-I_447 
Korrekte dato 06.01.1978
8. 19.09.1989-12247-01 Lokalplan nr. 132
9. 23.01.1995-932625-01 Dok om fjernvarme mv

Lokalplan: Valhøjvej
Kommuneplan: Kommuneplan 2015

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: Københavns Kommune
Matr.nr.: 13d Valby, København
Zonestatus: Byzone
Vand: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1898 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2016
Offentlig ejendomsværdi: 1.350.000
Heraf grundværdi: 322.400
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 945.000
Grundskatteloftsværdi: 288.500

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køle-/fryseskab: Siemens, Emhætte: Andet mærke, Ovn: Bosch

,

Abonnementer:
sælger opsiger sine abonnementer, og køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Brugsret og fællesfaciliteter

Der er brugsret til fælles vaskeri
Til lejligheden hører et depotrum i stueetagen.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Arealer

Tinglyst areal: 978 m2

Heraf boligareal: 74 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 80 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Tinglyst fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 9/101
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 33.000
I form af: Tinglyst ejerpantebrev
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Almindelig brand 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Da dokumenterne fra ejerforeningen ikke er modtaget endnu, kendes ikke omfang eller eventuelle forbehold.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 7.200 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 2016

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: årsopgørelse Acconto, efter fordelingstal. I 2016 kostede sælgers faktiske forbrug kr. 5.204.

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.

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.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 9.450,00
Ejendomsskat 9.809,00
Fællesudgifter ejerforening 20.028,00
Rottebekæmpelse 36,00

Ejerudgift i alt 1. år: 39.323,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 4.200.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 26.860

I alt kr. 4.226.860

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 mv.
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I ejendommen findes en vaskekælder, hvor man betaler kr 30 per måned og person i husstand.

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

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

1.287.000 1.271.425 1.285.029 DKK -0.2223 11.404 24,75 0.0549 0.00 0.00

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

377.139 376.446 380.474 DKK -0.2258 21.866 24,75 0.2511 0.00 0.00

Totalkredit/O
bligationslån

Obligationsl
ån

453.537 453.537 453.536 DKK 3.0000 28.463 27,75 3.5569 0.00 0.00


