Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK.

Salgsopstilling
Adresse: Odensevej 54, Himmelev, 4000 Roskilde
Kontantpris: 3.895.000

Sagsnr.: 178MH-001027
Ejerudgift/md.: 4.905,00

Dato: 04.10.2019

Beskrivelse:
Denne hyggelige og familievenlige villa er beliggende i det attraktive Himmelev,
som nærmest er en landsby i sig selv. Her er kirke, lille bycenter, gode skoler (også
gymnasium) og daginstitutioner, lægecenter, tandlæge og mange idrætstilbud samt
busforbindelse 4 gange i timen til Roskilde og Trekroner Station. Det er af gode
grunde en populær bydel for børnefamilier. Samtidig har man adgang til Roskilde
med kultur, havn, butikker, togstation, ja alt hvad en “storby” kræver. Her er
gåafstand til Fjorden og Roskildes populære “Vigen Strandpark” med badestrand
og campingplads. Kort sagt perfekt villa for en familie i et område med mange
børn/legekammerater, meget tæt på yderst populær folkeskole med høj placering
på det både fagligt og socialt niveau.
Huset fremstår velholdt og med Metro Tile tag fra 2013, hvor der også blev
efterisoleret på loftet. Her er god plads og huset er meget funktionelt indrettet.
Indeholder: Entré og fordelingsgang. Hyggelig vinkelstue med vinduer mod 3
verdenshjørner og udgang til stor dejlig sydvendt terrasse mod haven. Hyggeligt
køkken som man evt. kan åbne op mod stuen hvis det ønskes. Her er desuden
rummelig spisestue eller opholdsstue til børnene hvis det foretrækkes. I resten af
huset findes hele 5 gode værelser og 2 badeværelser. Den oprindelige del af huset
har askeparketgulve. Kælderen har viktualierum med kummefryser, stort
værksted/bryggers med naturgasfyr fra 2012 samt et stort pool rum der også kan
indrettes til fitnesslokale eller legerum til børnene.
Haven er anlagt, så den er nem at holde, med terrasse, plæne, buske og bede
hyggeligt og nemt.
På grunden findes også en carport med udhus.
Vi glæder os meget 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:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:

Villa
Helårsbeboelse
BBR meddelelse
Roskilde Kommune
6dy Himmelev By, Himmelev
2173625
Byzone
Privat, alment vandforsyningsselskab
Offentlig
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Centralvarme fra eget anlæg, naturgas
1966 / 1977

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.:
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:

2017
2.550.000
1.084.000

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

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

Tinglyste servitutter:
835 m
0 m2
Tingbog
161 m2
2

1. 10.01.1963-493-18 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Prioritet forud
for pantegæld,
Offentlige planer m.v.: Kommuneplan 2016, Sognevej. 2015, 2011 og
kommuneplan, forslag 2018. Spildevandsplan 2015-2021.

55 m2
0 m2
161 m2
17 m2
17 m2
BBR
19-02-2019

1.995.000
1.143.600

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Gram køle-fryseskab (ældre – lettere defekt). Elektronic fryser. Blomberg Indbygningskomfur., Blomberg indbygningsovn.
Siemens opvaskemaskine. AEG vaskemaskine. Emhætte virker ikke.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
Abonnementer:
Intet overtages. Køber tilmelder sig hos relevante leverandører.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:

Dato: 04.10.2019

Andre forhold af væsentlig betydning:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Alm. Brand
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold: Jfr. policen.

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.
BBR-ejermeddelelse - uoverensstemmelser
Den i BBR-ejermeddelelsen nævnte garage er en carport.
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:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 21.748
Forbrug: 2791,8
Udgiften er beregnet i år: 2019
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, naturgas
Ejendommens supplerende varmekilde:
Oplysningerne stammer fra: Energimærket

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: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Kontantbehov ved køb:

Pr. år:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Grundejerforening / Ejerforening
Renovation
Rottebekæmpelse
Pligtig fjernvarmeafgift pr. 1.1.2020, anslået

19.950,00
26.352,00
5.175,66
0,00
3.011,24
84,15
4.276,16

Ejerudgift i alt 1. år:

58.849,21

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Dato: 04.10.2019

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

3.895.000
25.060
7.601
kr.

3.927.661

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.

Gæld udenfor købesummen:
Ingen

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: 195.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 14.800 md./ 177.600 år. Netto ekskl. ejerudgift: 12.830 md./ 153.960 år v/ 27.04 %
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: 04.10.2019. 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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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art

Realkredittype

Restgæld

Obl.
restgæld

Kontantværdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

490.000

484.539

485.993

DKK

-0.1256

2.515

93,00

0.0871

0.00

0.00

Nordea/Rent
etilpasningsl
ån

Rentetilpas
ningslån

925.000

901.908

926.620

DKK

-0.0770

7.427

89,00

0.1360

0.00

0.00

Nordea/Rent
etilpasningsl
ån

Rentetilpas
ningslån

210.000

209.410

209.599

DKK

-0.1350

2.990

97,00

0.2799

0.00

0.00
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