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Beskrivelse:

Beliggende i skønt nyere villakvarter i Høng med store dejlige grønne fælles 
områder. Høng er en rigtig hyggelig by med gode indkøbs-muligheder, skole, 
daginstitutioner, uddannelsessteder, idrætsfaciliteter og offentlig transport indenfor 
en radius af ca 1 km. Der er heller ikke langt til naturskønne omgivelser med åbne 
marker og Høng Skov. Et trygt og godt område for børn at vokse op i. 

Stor velindrettet etplans villa opført i mursten med tegltag. Man ankommer til 
ejendommen via. dejlig bred indkørsel og kan parkere i den store dobbelt carport. 
Indeholder: Entré, børneafdeling med 2 rigtig finde værelser og lyst badeværelse 
med bruseniche. Det store køkken/alrum udgør husets hjerte og her er god plads til 
at lave mad og have gæster. Køkken er hvidt og har mange praktiske skuffer samt 
vitrineskabe mod spiseafdelingen, fra køkken er der udgang til terrasse. I direkte 
forbindelse med køkken/alrum findes den rummelige og lyse opholdsstue hvorfra 
der også er udgang til terrasse/have. Forældreafdelingen indeholder stort 
soveværelse med walk-in closet og eget badeværelse med brus. Desuden skønt 
ekstra værelse/kontor samt pænt og praktisk bryggers med mange skabe. Alt i alt 
en meget fint disponeret villa med god plads til børnefamilien. Der er gulvvarme i 
hele huset. 

I forbindelse med den store carport er også godt udhus til opbevaring. 
Nem have med plæne og terrasse, fra baghaven er der udsigt til de grønne 
fællesområder og den lille sø. 

Kom og kig - her er en oplagt mulighed for at få opfyldt boligdrømmen. 

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. 17.02.2006-5947-23 Lokalplan nr. 69
2. 29.06.2007-14326-23 Anmærkning Anm byrder og hæftelser 
Tillægstekst Vedtægter for grundejerforeningen Borrevæn- get og 
Borreparken

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Lokalplan nr. 69 - For et boligområde og et offentligt område 
ved Kulbyvej i Høng by
Kommuneplan: Rammer for lokalplanlægning 2017-2028

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Kalundborg Kommune
Matr.nr.: 4dl Høng By, Finderup
BFE-nr. 9947127
Zonestatus: Byzone
Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 2008 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.150.000
Heraf grundværdi: 382.100
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.732.500
Grundskatteloftsværdi: 181.800

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Komfur: Bosch, Opvaskemaskine: Blomberg, Emhætte, Gorenje køleskab, Gorenje indbygningsovn

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

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

Arealer
Grundareal udgør:  1066 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  207 m2

 - Indbygget carport  46 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:   m2  
Boligareal i alt:  161 m2

Andre bygninger i alt:  0 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 24-07-2019

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

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.: 0 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: 

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1,K2 og 
K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K1
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: B.

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: 2.295.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 16.060
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 8.000

I alt kr. 2.319.060 

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 17.325,00
Ejendomsskat 5.858,00
Husforsikring, anslået 6.000,00
Grundejerforening, anslået 500,00
Renovation 1.671,00
Fællesantenne 0,00
Rottebekæmpelse 255,85
Skorstensfejer 0,00

Ejerudgift i alt 1. år: 31.609,85

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

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: 115.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 8.740 md./ 104.880 år. Netto ekskl. ejerudgift: 7.577 md./ 90.924  år v/ 27.01 %  
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: 06.09.2019. 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

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

Jyske 
kredit/Renteti
lpasningslån

Rentetilpas
ningslån

1.326.019 1.323.950 1.355.195 DKK 0.9177 85.823 74,00 1.1023 0.00 0.00


