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Salgsopstilling

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete salgsopstillings indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med sælger.

Adresse: Skovmarken 7, 2800 Kongens Lyngby
Kontantpris: 7.495.000

Sagsnr.: 1530000236
Ejerudgift/md.: 6.351

Dato: 24.11.2020

Beskrivelse:
På Skovmarken 7 står denne fine og velindrettede et plans ejendom fra 1959 på 160 m2. Huset
opfylder alle drømme for den moderne børnefamilie, der her kan se frem til at få to gode
børneværelser, to brusebadeværelser, og to store lyse stuer. I husets ene ende ligger to værelser og et
badeværelse. I husets anden ende er en forældreafdeling med et stort master bedroom og brusebad
med douche toilet. Huset har et tidløst og funktionelt køkken og bryggers med udgang til køkkenhaven.
Afdelingerne bindes sammen af to store stuer, der ligger i forlængelse af hinanden. De har et dejligt
lysindfald og direkte udgang til den store sydvendte terrasse, som inviterer udenfor og indbyder til et
fantastisk udeliv.
Huset er gennemført i stil og design og det er tydeligt, at der er kræset for detaljerne. Begge
badeværelser er udført i tidløse elementer ved væghængte toiletter og flotte brusemiljøer, som I vil få
glæde af i mange år. Der er lækre gennemgående egetræs plankegulve i huset, alt er udført med sans
for detaljer og intet er overladt til tilfældighederne.
En af husets største kvaliteter er haven med den førnævnte terrasse, som skaber et suverænt
samlingspunkt i udelivet. Imens udgør de grønne arealer børnenes legeplads. Haven er let at passe,
men der er rig mulighed for at dyrke køkkenhave og højbede hvis I har grønne fingre. Haven er helt
igennem skøn og tilmed privat.
Familievillaen ligger i gå- og cykelafstand til skole, flere uddannelsesinstitutioner, handlemuligheder og
tilmed hyggelige Klampenborgvej, som huser butikker, spisesteder, indkøbscentre, cafeer og meget
mere. Her finder I også togforbindelser, når I hurtigt skal fra a til b. Bedst af alt er dog, at Dyrehaven
breder sig som jeres ekstra “baghave” få skridt fra hoveddøren og indbyder til et dejligt friluftsliv.
Det bliver ikke bedre.
Velkommen hjem.

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: Gitte Severs
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Dato: 24.11.2020

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: Ejendomsvirdering
Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune
Matr.nr.: 12H Lundtofte By, Lundtofte
BFE-nr.: 2061282
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Privat fællesvej
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Naturgas
Opført/ombygget år: 1959
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.: 2019
Offentlig ejendomsværdi: 3.450.000,00
Heraf grundværdi: 1.957.700,00
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.257.500,00
Grundskatteloftsværdi: 1.973.100,00

Arealer
Grundareal udgør:
Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:
Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger:
-heraf Carport
Bygningsareal ifølge: BBR
- af dato: 25-09-2020

Servitutter, byrder, planer, og andre anvendelsesbegrænsninger:
787 m2
160
0
0
160
28
28

m2
m2
m2
m2
m2
m2

8.9.1886 Dok om vej mv, hegn, hegnsmur mv
Lokalplan: for den nordlige del af Hjortekær
Kommuneplan: Kommuneplan 2017
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Grundejerforeningsforhold:
Sikkerhed til grf.:
I form af: Ingen
Forhøjelse af sikkerhed:
I form af: Ingen

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Hårde hvidevare medfølger som beset uden garanti for funktionsdygtighed.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Sagsnr.: 1530000236
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Dato: 24.11.2020

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: sælgers aktuelle forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:

Ja

Nej

insekt:

Ja

Nej

rørskade:

Andre forhold af væsentlig betydning:

hos IDA Forsikring
Ja

Ejendomme i byzone
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som
lettere forurenet. Lettere forurenet er forurening, som ligger over et defineret
mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

Nej

Forbehold: Ingen

Om boligbeskatning
Køber gøres opmærksom på, at det er vedtaget, at der skal træde nyt
boligskattesystem i kraft pr. 1. januar 2020. Det forventes dog, at
ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til 1. januar 2024. Det nye boligskattesystem
betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter,
fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. Konsekvenserne heraf kendes
endnu ikke. Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og
ejendomsværdiskat, har udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende
skatteloftsværdier. Det nye boligskattesystem kan have indflydelse på købers
fremtidige skattebetalinger, og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 17.121,00
Forbrug: 2.709,1 m3
Udgiften er beregnet i år: 2020
Ejendommens primære varmekilde: Naturgas
Ejendommens supplerende varmekilde: Brændeovn

Privat fællesvej
Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommen er beliggende på privat vej.
Omkostninger til vedligeholdelse og renovering af vej kan forekomme. Beløb hertil er
ikke medtaget i den udleverede salgsopstilling.

Oplysningerne stammer fra: Det beregnede forbrug i energimærkningen
Sælgers faktiske årsforbrug i perioden 01.05.2019 - 30.04.2020 udgør kr. 12.772,74.
Sælger oplyser, at brændeovnen har ikke været brugt som supplerende varmekilde.

Brændeovn
Køber gøres opmærksom på, at der i boligen er brændeovn.
Ejendommen er registreret bevaringsværdig (kat. 5-9)
Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er registreret som bevaringsværdig i
kategori 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: Tilstandsrapport, og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og skal
foreligge, før købsaftale indgås.
Elinstallationsrapport: Der foreligger elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2
Energimærkning: E
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Adresse: Skovmarken 7, 2800 Kongens Lyngby
Kontantpris: 7.495.000
Ejerudgift 1. år:

Sagsnr.: 1530000236
Ejerudgift/md.: 6.351
Pr. år:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat 2020
Skorstensfejer, anslået
Grundejerforening, anslået
Renovation
Rottebekæmpelse
Husforsikring

22.575,00
42.061,18
500,00
500,00
4.926,28
127,65
5.516,00

Ejerudgift i alt 1. år:

76.206,11

Dato: 24.11.2020

Kontantbehov ved køb:
Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift
I alt

7.495.000,00
7.752,00
46.750,00
7.549.502,00

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt
udgifter til: købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter
således alene finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover
vil der være forbrugsafhængige udgifter. Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen.
Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering
Udbetaling: 375.000
Brutto ekskl. ejerudgift: 28.948 md./ 347.380 år. Netto ekskl. ejerudgift: 25.357 md./ 304.285 år v/ 24,25 %
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. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.
Forudsætninger for standardfinansieringen
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: 24.11.2020. 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: 1/1 - 1/7. Forbehold: Ingen
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.
Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
Ejendomsmægleren kan tillige henvise til Danske Bank og Realkredit Danmark
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Tinglysningsafgiftsreduktion:

Dato: 24.11.2020

Gæld udenfor købesummen:

I forbindelse med handlens berigtigelse, vil sælgers pant (på nær pant i form af
Ingen
skadesløsbreve) blive omdannet til afgiftspantebreve ud fra hovedstolsprincippet. Køber kan
herefter anvende afgiftspantebrevene til opnåelse af tinglysningsafgiftsreduktion. Der henvises
til ejendommens blad i tingbogen (hæftelsesrubrikken) for nærmere information vedr.
størrelsen på købers forventede tinglysningsafgiftsreduktion. Ovenstående gælder dog ikke for
pant hvilende på flere ejendomme, hvis den solgte ejendom relakseres fra pantet, eller
såfremt det er fraveget særskilt i handlen.

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

Realkredittype

Långiver/art
Realkredit Danmark

Obl.lån

Restgæld

Obl.
restgæld

Kontantværdi

2.159.310,72

2.159.310,72

2.159.310,72

Kommunedata Lyngby-Taarbæk Kommune 2020
Kommuneinformation – Lyngby-Taarbæk Kommune
Kommunen (2020)
Tlf.: 45 97 30 00
Web: www.ltk.dk
Indbyggere: 55.790 pr. 1. januar 2020

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

DKK

1,50

170.349,50

15,00

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

Faste oplysninger:
Ydermur
Tag
Skole

Mursten
Fibercement
Trongårdsskolen

Skattesatser
Kommuneskat: 23,7 %
Kirkeskat: 0,55 %
Grundskyldspromille: 21,485
Småbørn (Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.)
Dagpleje: 3.085 (11)
Vuggestue: 3.085 (11) uden kost
Børnehave: 1.797 (11) uden kost
Opskrivning af børn for tilflyttere:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker
Skolebørn
SFO 6-9 år: 1.841 kr. mdl. i 11 mdr. (kun fuldtidspladser)
SFO 10-13 år: 748 kr. mdl. i 11 mdr. (kun fuldtidspladser)
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Vi kender
værdien
af hjem

Et nyt hjem er meget mere end 45 flyttekasser og en underskrift. Det vender op
og ned på alt det, du kender.
I virkeligheden handler det slet ikke om
boliger. Det handler om mennesker.
Derfor er vores vigtigste opgave at hjælpe
dig - og resten af det flyttende Danmark
- med at komme trygt og sikkert på plads i
dit nye boligliv.
Kom godt hjem.

GITTE SEVERS

CARSTEN LINNEMANN

VINCENT KIRK CHRISTENSEN

ALEXANDER WEISS

RIE STØRLING

WILLIAM RINDOM

Salgschef, Ejendomsmægler &
Valuar, MDE
gise@home.dk
Tlf. 45 93 24 44

Ejendomsmægler, MDE
carlin@home.dk
Tlf. 45 93 24 44

Ejendomsmægler, MDE
viki@home.dk
Tlf. 45 93 24 44

Salg
alwei@home.dk
Tlf. 45 93 24 44

Køberrådgiver, Sagsbehandler,
Ejendomsmægler, MDE
riest@home.dk
Tlf. 45 93 24 44

Salgstrainee
wiri@home.dk
Tlf. 45 93 24 44
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