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Beskrivelse:

I meget attraktivt kvarter nær Bagsværd Sø og bymidten finder man denne utroligt 
stemningsfulde og skønne villa. Her er gå afstand til skole, daginstitutioner, station 
og butikker men samtidig bor man midt i fredeligt og idyllisk villakvarter. Her er 
gangsti direkte til Bagsværd Sø med sine helt fantastiske naturopleveler og kan du 
lide at træne er der både tennisklub og idrætsanlæg i nærheden. Kort sagt en 
perfekt beliggenhed til den aktive og naturelskende familie. 

Huset har sin helt egen særlige stil og charme og nuværende ejers interesse for 
design og materialer skinner igennem på indretningen. Der er lagt nogle vægge 
ned, så man har store åbne rum med lys fra alle sider, i stedet for de mange små 
rum som huset ellers er født med. Flere af de gamle flotte vinduer har fået lov til at 
blive og udtrykket i huset er enkelt og råt. Boligarealet i stueplan er kun 100 m2 
men i kælderen finder man også 100 m2 meget anvendeligt areal med gulvvarme i 
mange af rummene. Samlet set kan man således boltre sig på 200 m2 
veldisponerede rum. 

Indretning: Entre/fordelingsgang med trappe til kælderen. Meget stor opholdsstue 
med flot muret pejs/brændeovnsindsats. Flot lyst køkken i rå Newyorker stil med 
"ø" der forbinder stue og køkken. Fra køkken og stue er der flotte døre ud mod 
haven. Her er 2 gode værelser og ønskes ekstra værelse kan der nemt opsættes 
væg igen i den ene ende af stuen. Gæstetoilet i stueplan. Kælderen indeholder 
ligeledes fordelingsgang, meget stort vinkelrum, 2 meget fine disponible rum, 
bryggers med gasfyr og vaskefaciliteter samt depotrum/ walk-in alt efter behov. 
Badeværelset er ligeledes i kælderen og det er af ældre dato men fint og 
funktionsdygtigt. Flotte rå gulve i kælderen. Huset opvarmes med naturgas.

Haven er et kapitel for sig selv - en oase med flotte gamle træer og hyggekroge 
men i afslappet og naturlig stil. Her er nøddehegn, mange frugttræer, sveske 
blommer, æbletræer, kirsebærtræ, magnolietræ, syrener og vinranker i det 
hyggelige drivhus. 

Garagen er ombygget til isoleret udhus og der er desuden 2 mindre 
udhuse/haveskure på grunden. 

Søger I et helt specielt hus med en rigtig god beliggenhed så kom og kig!

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:

Tinglyste servitutter:

1. 20.05.1948-3988-05 Dok om samtykke til bebyggelse med rækkehuse 
mv
2. 09.01.1996-561-05 Lokalplan nr 97

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Boligområde ved Aldershvilevej
Lokalplan: Område i Bagsværd syd for Bagsværd Sø
Kommuneplan: Hakonsvej

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Gladsaxe Kommune
Matr.nr.: 9aa Bagsværd
BFE-nr. 2086551
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1947 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 2.800.000
Heraf grundværdi: 1.601.400
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.785.000
Grundskatteloftsværdi: 1.482.000

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køle-/fryseskab: Smeg, Komfur: Smeg, Emhætte: Thermex, Opvaskemaskine: Bosch, Vaskemaskine: Indesit, Tørretumbler: 
Siemens

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:
Intet overtages. Køber tilmelder sig hos relevante leverandører.

Arealer
Grundareal udgør:  779 m2

- heraf vej:  44 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  100 m2

Kælderareal:  100 m2

Udnyttet tagetage:   m2  
Boligareal i alt:  100 m2

Andre bygninger i alt:  15 m2

 - Garage areal heraf 15 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 17-03-2019

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Alka 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til policen

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

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.

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.: 18.613 Forbrug: 2.678 m3
Udgiften er beregnet i år: 2019

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
Oplysningerne stammer fra: Energimærke

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: E.

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.
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Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 5.695.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 35.860
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 5.454

I alt kr. 5.736.314 

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.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 17.850,00
Ejendomsskat 34.086,00
Husforsikring 5.000,00
Renovation 3.136,25
Rottebekæmpelse 76,16
Skorstensfejer 624,99

Ejerudgift i alt 1. år: 60.773,40

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
48.000 kr. afgiftspantebrev
11.060 lr- afgiftspantebrev

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: 285.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 24.118 md./ 289.416 år. Netto ekskl. ejerudgift: 20.417 md./ 245.004  år v/ 25.41 %  
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: 30.05.2019. 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/landingsside
Jyske BankSærlige 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

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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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

Realkredit 
Danmark/Re
ntetilpasning
slån

Rentetilpas
ningslån

3.148.000 3.113.041 3.160.047 DKK -0.1216 39.224 108,00 0.2257 0.00 0.00


