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Beskrivelse:

Her får man en suveræn beliggenhed der betyder, at man har naturen som nabo og en
fuldkommen vidunderlig panoramaudsigt over fjorden og grønne arealer i det naturskønne
Veddelev. Villaen ligger som sidste hus på yderst børnevenlig villavej og er højt
beliggende, hvilket giver udsigten ekstra dimensioner. Veddelev er en del af Roskilde by
med egen strand, lystbådehavn og børneinstitution. Her er man omgivet af natur og
ganske tæt på fjorden, men samtidig med kort afstand til den populære Himmelev skole
og Roskilde by’s mange kultur og handelstilbud. Her kan I leve et skønt liv i idylliske
omgivelser og samtidig nyde de mange muligheder for sport og naturoplevelser ved
Roskilde Fjord. Villaen er opført i mursten med og naturgasfyr fra 2015. Taget fik nyt
undertag og lægter i 2005.
Arkitekturen er nutidig og tager højde for mange af de ting, man også vægter når man
bygger hus idag. Man får således en nøje gennemtænkt planløsning, som prioriterer
udsigten samtidig med at man har flere spændende plan, loft til kip og store
udsigtsvinduer samt en værelsesafdeling der er trukket lidt væk fra opholdsdelen. Man
ankommer i en spændende entré med trappe til underetagen. Herfra er der adgang til en
mindre pejsestue og trappe videre op til den skønne vinkelformede opholdsstue, hvorfra
man kan træde ud på kæmpe stor overdækket udsigtsterrasse. Det er på terrassen livet
leves hele sommeren, med grillmiddage og lyse aftener der rundes af med uovertruffen
udsigt til solnedgangen over fjorden. Køkkenet er ikke nyt, men det er et kvalitets køkken i
asketræ. Fra pejsestuen leder en fordelingsgang med masser af skabe ned til
værelsesafdelingen, som rummer hele 4 gode værelser og 2 gode lyse badeværelser
med brus. Den fine underetage/kælder giver nogle meget brugbare ekstra m2 og betyder
at huset er væsentligt større end det er på papiret. Her kan børnene f.eks. have et
lege/spille rum eller man man have hjemmekontor/gæsteafdeling hvorfra der også er
udgang til stor terrasse. Desuden rigtig godt bryggers, vaskerum samt værkstedsrum.
Loftrummet er isoleret/beklædt med træ og indeholder overraskende fine
opbevaringsmuligheder.
Haven er velanlagt med flere gode terrasser og ugenerte hyggekroge men stadig nem at
holde. Med til huset hører også stor dejligt carport samt udhus.
Er I en pladskrævende familie som vil have liebhaverudsigt, børnevenligt kvarter og
spændende arkitektur, så er denne villa måske lige noget for jer.

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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Ejendommen
Ejendomstype: Villa

Må benyttes til: Helårsbeboelse

Ifølge: BBR

Kommune: Roskilde

Matr.nr.: 12ic Veddelev By, Himmelev

BFE-nr.: 2174867

Zonestatus: Byzone

Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Vej: Privat fællesvej

Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, naturgas

Opført/ombygget år: 1967 / 1973

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.: 01-10-2017

Offentlig ejendomsværdi: 2.750.000

Heraf grundværdi: 1.145.900

Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.362.500

Grundskatteloftsværdi: 1.208.900

Ejendomsdata:

Arealer
Grundareal udgør: 879 m²

- heraf vej: 0 m²

Grundareal ifølge: Tingbogsat
test

Hovedbyg.bebyg.areal: 156 m²

- heraf andet (Integreret) 38 m²

Kælderareal: 57 m²

Udnyttet tagetage: 0 m²

Boligareal i alt: 156 m²

Andre bygninger: 51 m²

- heraf carport 51 m²

Bygningsareal ifølge: BBR

- af dato: 31-10-2018

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Kommuneplan/Rammeområde: 2.BP.15 Veddelev, Fiskervejen
Lokalplan: 103 Veddelev boligområde (delvist aflyst ...

16.07.1963-11689-18 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
14.07.1967-8874-18 Byplanvedtægt nr. 2,
30.07.1979-13716-18 Lokalplan nr. 103

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Køleskab Siemens
Fryser Elektrolux
Induktionskogeplade Brandt
Indbygningsovn Gram
Emhætte Thermor
Opvaskemaskine Bosch
Vaskemaskine Siemens
Tørretumbler Asko

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers aktuelle forsikring hos Topdanmark
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Se policen.

Forsikringsforhold: Andre forhold af væsentlig betydning:

Boligbeskatning:
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 træder 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 rådgivning herom.

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

Udgift kr.: 22.261 Forbrug: 3.288,2 m3

Udgiften er beregnet i år: 2017

Ejendommens primære varmekilde: Naturgas

Ejendommens supplerende varmekilde: Pejs

Oplysningerne stammer fra: Det beregnede varmeforbrug jf. ejendommens energimærke

Årsopgørelse 2017 (forbrug) udgør 18.380,27 kr.

Forbrugsafhængige udgifter:

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 og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger byggeteknisk rapport vedrørende ejendommen
Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 K3

Elinstallationsrapport: Der foreligger elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K3

Energimærkning: E

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
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Ejerudgift 1. år: Pr. år: Kontantbehov ved køb:

Ejendomsskatter:
Husforsikring:
Ejendomsværdiskat:
Rottebekæmpelse:
Skorstensfejer:
Grundejerforening ej medlemspligt:
Renovation:
Vejlaug:

Ejerudgift i alt 1.år:

27.856,83
6.011,00

23.625,00
90,75
345,26
510,00

3.236,72
100,00

61.775,56

Kontantpris: 6.395.000,00
Tinglysningsafgift af skødet 40.060,00
Omk. til berigtigelse af skødet, anslået 7.500,00
Købers andel af ejerskifteforsikring 7.580,50

I alt kr. 6.450.140,50

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: købers egne
rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske, tinglysning, herunder pantebreve, debitor/kreditorskifte
m.v., finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse m.v., Ejerskiftegebyr grundejerforening, vandværk osv.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerpantebreve: kr. 750.000

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: 320.000 Brutto ex. ejerudgift: 28.150 md./ 337.802 år. Netto ex ejerudgift: 23.855 md./ 286.257 år v/ 26,04%
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: 11-01-2019
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: januar-juli Forbehold:
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 Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-
raad/boliglaan/landingsside
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Långiver/art Realkredit
-type

Restgæld Obl.
restgæld

Kontantværdi Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo
fradragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garantistillelse Kontant
regulering

TotalKredit OA Obligation 3.005.655 3.005.655 3.025.095 DKK -0,181 / 24.714,42 27 0,6 0,00 Nej 0,00

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


