Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK.

Salgsopstilling
Adresse: Nakke Nord 31, 4581 Rørvig
Kontantpris: 1.595.000

Sagsnr.: 178MH-001019
Ejerudgift/md.: 1.502,00

Dato: 02.03.2020

Beskrivelse:
I det populære sommerhusområde Rørvig er dette skønne fritidshus beliggende på
stor naturgrund. Her er cykelafstand til Rørvigs bymidte og til en af områdets
bedste hvide sandstrande. Her ånder alting idyl mens fuglene synger og råvildt og
harer boltrer sig på de grønne arealer bag ejendommen. Rørvig er kendt for sin fine
havn med gode restauranter og meget hyggelige stemning. Her er også
ferieaktiviteter for familien med krabbefiskeri, minigolf og butikker samt den lokale
købmand mv.
Huset ligger fint tilbagetrukket på grunden og er placeret helt rigtigt så de 2 delvist
overdækkede terrasser findes i henholdsvis øst og syd. Indvendigt fremtræder
huset flot og velholdt med flotte trævægge og lofter til kip. Her er stor lys
opholdsstue med brændeovn og flot åbent køkken med alt i hårde hvidevarer.
Husets sovepladser fordeler sig på 3 gode soveværelser. Badeværelset er indrettet
med bruseniche. Desuden indeholder huset et praktisk bryggers med
vaskemaskine. Gulvene er dels belagt med træ og dels med klinker. Et hyggeligt,
velindrettet hus med "ægte" sommerhusstemning.
Mulighed for supplerende lejeindtægt da huset er velegnet til udlejning.
Til ejendommen hører desuden mindre udhus.
Kom og se hvor du skal tilbringe dine ferier ? vi glæder os til at vise huset frem.

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: Maria Hovmøller
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Fritidshus
Må benyttes til:
Sommerhus
Ifølge:
BBR meddelelse
Kommune:
Odsherred Kommune
Matr.nr.:
7m Nakke By, Rørvig
BFE-nr.
2441884
Zonestatus:
Sommerhusområde
Vand:
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vej:
Offentlig
Kloak:
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
Varmeinstallation:
Elovne, elpaneler
Opført/ombygget år:
2002
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.:
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:

Dato: 02.03.2020

2017
1.100.000
256.000
740.000
153.300

Arealer
Grundareal udgør:
- heraf vej:
Grundareal ifølge:
Hovedbyg.bebyg.areal:

1426 m2
0 m2
Tingbog
79 m2

Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger i alt:
- Udhus heraf
Bygningsareal ifølge:
- af dato:

Tinglyste servitutter: ingen
Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan 2017-2029: Sommerhusområde ved Rørvig
Planstrategi 2011 samt kommuneplanstrategi 2007
Spildevandsplan E207 - Ukloakeret

0 m2
m2
79 m2
8 m2
8 m2
BBR
05-02-2019

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

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Varmluftovn, komfur med keramiske kogeplader, emhætte, opvaskemaskine, køle/fryseskab og vaskemaskine
Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger _ X Ja
Evt. undtagelser hertil vil fremgå af senere købsaftales individuelle vilkår
Abonnementer:
Intet overtages. Køber tilmelder sig hos relevante leverandører.
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Kontantpris: 1.595.000

Sagsnr.: 178MH-001019
Ejerudgift/md.: 1.502,00

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Anslået
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
Forbehold: Køber henvises til selv at indhente tilbud.

Dato: 02.03.2020

Andre forhold af væsentlig betydning:
Ejendommen er beliggende i et område der er ukloakeret.
Iht. spildevandsplan E207 er der planlagt spildevandskloakering for
området .
Årstal for planlagt ændring af status: 2026
Årstal for planlagt ikrafttræden: 2042

rørskade: Ja

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Forsikret
Forsikringsselskab: Topdanmark
Særlige forhold ved forsikringen: Der henvises til policen.

Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny
ejendomsvurderingslov i kraft, der betyder at den offentlige
ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres i 2019 vil blive
beregnet ud fra ændrede principper. Oplysningerne i denne
salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat,
har udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende
skatteloftsværdier. Disse forhold kan have indflydelse på købers
fremtidige skattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning
herom.

Forbrugsafhængige udgifter:
Ejendommens primære varmekilde: Elovne, elpaneler
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
Oplysningerne stammer fra: anslået
Varmeforbrug er anslået.
Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen

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: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3
Energimærkning: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Adresse: Nakke Nord 31, 4581 Rørvig
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Ejerudgift 1. år:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Grundejerforening / Ejerforening
Renovation
Rottebekæmpelse
Skorstensfejer
Ejerudgift i alt 1. år:

Sagsnr.: 178MH-001019
Ejerudgift/md.: 1.502,00

Dato: 02.03.2020

Kontantbehov ved køb:

Pr. år:

7.400,00
5.212,20
2.700,00
0,00
2.170,00
35,83
501,66
18.019,69

Kontantpris:
Tinglysningsafgift af skødet, anslået
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring
I alt

1.595.000
11.350
5.454
kr.

1.611.804

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.

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: 80.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 6.276 md./ 75.312 år. Netto ekskl. ejerudgift: 5.338 md./ 64.056 år v/28.58 %
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: 02.03.2020. 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: - . Forbehold: Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingssideSærlige
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
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Gæld udenfor købesummen:

Ingen

Ingen

Långiver/art
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