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Beskrivelse:

Skøn studiebolig øverst oppe med masser af lys og med en stor skøn altan der kan være
åben/lukket efter behov.

Her er kort gåafstand til indkøb, offentlig transport, det rekreative område Roskilde Ring
samt stationen og det pulserende liv omkring Gågaden.

Lejligheden er beliggende i en velfungerende ejerforening med gode
parkeringsmuligheder, fælles vaske- og cykelkælder og eget kælderrum.

Helt perfekt til enlig, eller det unge par der stadig studerer.

Lejligheden rummer et god fordelingsgang med indbygget skab. Køkkenet er ældre i retro
stil, så man kan anvende det som det er eller lave helt nyt – det er op til køber.I denne
lejligheden er køkkenet lukket af mod stuen og det har givet plads til spisebordet ude i
køkkenet.
Dejlig stor stue/værelse med plads til både seng og sofaarangement. Fra stuen er der
adgang til stor lukket altan på hele 10 m2 som kan åbnes med skydevinduer. Altanen
kommer oveni boligarealet på 41 m2 så man får i alt 51 m2 + 6 m2 kælderrum.
Badeværelset er klassisk og indrettet med stor bruseplads. Flot lakeret parketgulv og
pæne hvide vægge.

Her får man overraskende meget plads og en særdeles velfungerende planløsning – 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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Ejendommen
Ejendomstype: Ejerlejlighed

Må benyttes til: Beboelse

Ifølge: BBR

Kommune: Roskilde

Matr.nr.: 12dø Vestermarken, Roskilde Jorder

Ejerl. nr.: 47

Zonestatus: Byzone

Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Vej: Offentlig

Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Varmeinstallation: Fjernvarme via. ejerforeningen

Opført/ombygget år: 1968 / 1996

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.: 01-10-2016

Offentlig ejendomsværdi: 670.000

Heraf grundværdi: 91.300

Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 510.000

Grundskatteloftsværdi: 97.200

Ejendomsdata:

Arealer

Tinglyst areal: 53 m²

Heraf boligareal: 47 m²

Heraf andre arealer: 10 m²

BBR-Boligareal: 41 m²

Ejerforeningsforhold

Fællesudg fordeles efter: Adm fordelingstal

Tinglyst fordelingstal: 47/3232

Adm. fordelingstal: 47/16160

Sikkerhed til ejerforening: 40.000

I form af: Byrde lyst PS

Forhøjelse af sikkerhed: 0

I form af: Ingen

Brugsret og fællesfaciliteter:

Fælles cykelkælder, fælles vaskeri, brugsret til eget kælderrum.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Byplanvedtægt: 7.ROS Gartnervang syd
Kommuneplan/Rammeområde: 3.BE.5 Gartnervang

18.03.1930-4748-18 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
23.09.1965-3092-18 Byplanvedtægt
05.09.1988-38470-18 Forsyningspligt Dok om varmeforsyning/kollektivvarmeforsyning
mv
19.06.1989-27473-18 Dok om antenner og antennekabler mm
24.11.2004-84174-18 Vedtægter for Ejerforeningen Rosagården 2 Tillige lyst
pantstiftende
27.01.2005-8955-18 Vedtægter for "Ejerlavet Rosagården Syd" Anm. servitutter og
pantegæld Akt AK 250
02.03.2005-21083-18 Dekl. med Sonofon A/S ang. antenner mv Uopsigelig i 10 år Anm.
serv. og pantegæld
04.05.2005-41278-18 Dok om yderl. bebyggelse, opsætning af antenner mv ang. resp. se
akt.
11.04.2006-29114-18 Dekl. ang. byggetilladelse til opsætning af antenne til mobiltelefoni
på visse betingel- ser mv . Forud for serv. og pantegæld

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Tilbehør:

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

Køle/fryseskab, sælger indestår ikke for hvidevarernes stand.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Alm. Brand
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej
Forbehold: Forsikringen dækker ikke udvidet rørskade før vandrør i EF er renoveret.

Forsikringsforhold: Andre forhold af væsentlig betydning:

Ejendomsmægleren har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i at handlen
indgås, idet: Maria Hovmøller har anden relation til sælger, idet hun ud over at sælge de
tomme lejligheder, også står for administrationen af de udlejede lejligheder, som SEP
Roskilde ApS ejer.

Renovering af faldstammer og vandrør i alle bygningerne.
Der optages fælleslån via. ejerforeningen, andel af fælleslån bliver for denne lejlighed ca.
67.000 kr. med en ydelse pr. måned på 347 kr. der betales oveni fællesudgifterne.
Udgiften er medtaget i salgsopstillingens ejerudgift.

Det er ikke tilladt at holde husdyr

Udlejning er tilladt med bestyrelsens skriftlige godkendelse.

Ejendomsvurdering:
Ejendommen er pt. vurderet som udlejet, hvorfor ejendomsvurderingen og grundværdien
er indhentet fra lignende lejlighed, der er registreret som ejerlejlighed.
De i salgsopstillingen anførte ejendomsskatter og ejendomsværdiskat kan derfor blive
ændret som følge af ændret vurdering.

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.: 3.107 Forbrug:

Udgiften er beregnet i år: 2017

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme

Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug

Der betales 350 kr. pr. måned i a conto varme.

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 vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport

Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet elinstallationsrapport

Energimærkning: C

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

Ejendomsskatter:
Gæld udenfor købesum:
Ejendomsværdiskat:
Rottebekæmpelse:
Fællesudgifter EF, anslået:

Ejerudgift i alt 1.år:

2.219,50
4.164,00
5.100,00

6,75
11.760,00

23.250,25

Kontantpris: 975.000,00
Tinglysningsafgift af skødet 7.560,00
Omk. til berigtigelse af skødet, anslået 7.500,00

I alt kr. 990.060,00

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., Udgift til evt. indskud/gebyr til ejerforening,
antenneforening og vandværk mv.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen:

Køber overtager det fremtidige fælleslån til EF, anslået 67.000 kr.

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: 50.000 Brutto ex. ejerudgift: 4.430 md./ 53.156 år. Netto ex ejerudgift: 3.731 md./ 44.772 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: 26-04-2018
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: juli-januar 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.
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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

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


