Holtegårdsvej 104
2840 Holte
Rækkehus
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:
Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:
Bolig m2:
Stue/Vær.:
Byggeår:
Grund m2:
Energi:
Sag:
Kontakt:
Allan Roloff Groth
Tlf.: 26166469
Allan.Groth@danbolig.dk
Ansvarlig ejendomsmægler:
Allan Roloff Groth
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Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Holtegårdsvej 104, 2840 Holte
Kontantpris: 3.125.000

Sagsnr.: 06000075394
Ejerudgift/md.: 3.525

Dato: 03.09.2018

Beskrivelse:

Placeret for enden af en blind og rolig vej i Holte ligger dette fine enderækkehus. I det
attraktive og børnevenlige kvarter er der masser af grønne arealer lige udenfor huset,
og en kort gåtur fører jer til supermarkeder og daginstitution. I er heller ikke langt fra
Trørødskolen, busforbindelser og sportsaktiviteter i Rundforbi Idrætsanlæg. Derudover
har I let adgang til motorvejsnettet mod København.
Det fine rækkehus er opført i 1987 og gemmer på 78 veludnyttede m2 fordelt over to
plan med loft til kip, som giver en følelse af luft og rummelighed. Boligens enkle
indretning og størrelse er perfekt til en mindre børnefamilie, parret eller seniorerne.
Tiden er ikke stået stille i det flotte hus. I 2014 er der anlagt en træterrasse i
baghaven, og i 2017 blev der lagt nyt gulv i hele stueetagen. Samme år er køkkenet
udskiftet til et stilrent Kvik-køkken med sort granit bordplade og nye hårde hvidevarer.
Derudover er der nyt naturgasfyr fra marts 2018.
Husets førstesal byder på to værelser, hvoraf det ene har en hems. I finder også et
pænt badeværelse med en muret bruseniche. I stueetagen møder I på venstre hånd
et kombineret gæstetoilet og bryggers med vaskefaciliteter. På modsatte side breder
det hyggelige opholdsmiljø sig ud med den dejlige stue i åben forbindelse med
køkkenet. I det elegante, tidsløse køkken er der kælet for detaljerne med grebsfrie,
hvide elementer ledsaget af en sort bordplade med integreret kogezone og sort,
nedsænket håndvask. Bordpladen strækker sig ned over køkkenhalvøens endegavl
og giver et gennemført udtryk. Her er der plads til høje barstole, så I kan følge med i
kokkens tryllerier.
Den lune årstid tilbringes i den grønne baghave og på en af de to terrasser, som I har
udgang til fra henholdsvis køkken og stue.
Kontakt os for en fremvisning.

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: Allan Roloff Groth
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Ejendomsdata:

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:

Rækkehus
Ejerlejlighed, beboelse
BBR-ejermeddelelse
Rudersdal
1 nq Holte By, Gl. Holte m.fl.

BFE-nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:

Dato: 03.09.2018

Byzone
Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Fælles/privat
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
1987

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

Arealer
3 m2
Grundareal udgør:
0 m2
- heraf vej
BBR-ejermeddelelse
Grundareal ifølge:
78 m2
Hovedbyg. bebyg. areal:
- heraf Udhus
10 m2
0 m2
Kælderareal:
0 m2
Udnyttet tagetage:
78 m2
Boligareal i alt:
0 m2
Andre bygninger:
Bygningsareal ifølge:
- af dato:

BBR-ejermeddelelse
15.08.2018

2017
2.000.000 kr.
1.578.500 kr.
1.417.500 kr.
857.700 kr.

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Ovn: IKEA
Kogeplade: Küppersbusch
Integreret opvaskemaskine: Küppersbusch
Integreret køl/frys: Liebherr
Vaskemaskine: Asko
Tørretumbler: Asko

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:
Insekt:
Rørskade:
Forbehold:

Dato: 03.09.2018

Andre forhold af væsentlig betydning:

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 13.352

Forbrug: 1.121 m3

Udgiften er beregnet i år: 2016/2017
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug

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 K3.
Elinstallationsrapport: Den foreliggende Elinstallationsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret K2, K3 eller U/N.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 20.12.2017 med energiklassifikation: C.
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Adresse: Holtegårdsvej 104, 2840 Holte
Kontantpris: 3.125.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Ejendomsværdiskat
Renovation
Grundejerforening
Rottebekæmpelse

Ejerudgift i alt 1 år

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Sagsnr.: 06000075394
Ejerudgift/md.: 3.525

Dato: 03.09.2018

Pr. år Kontantbehov ved køb
19.667
14.175
2.596
5.800
66

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået

3.125.000
9.000
20.460
11.875

I alt

3.166.335

42.304

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: 160.000 Brutto ekskl. ejerudgift 13.733 md./ 164.794 år Netto ekskl. ejerudgift 11.803 md./ 141.636 år v/24,06%
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: 03.09.2018
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: 1/2 - 1/8
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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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art
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Realkredittype

Restgæld

Obl.restgæld

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering
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100 ÅRS ERFARING
Værsgo, sammen har vi 100 års erfaring med
salg af boliger. Vi elsker boliger og
menneskerne, der bor i dem, hvilket har gjort
os til nogle af de ledende ejendomsmæglere i
Det Grønne Område.
Vi går altid målrettet efter at få den bedst
mulige pris for din bolig men vi er samtidig
realistiske og lover ikke vores boligsælgere en
højere salgspris, end vi mener at boligen kan
bære i det aktuelle marked. Derfor fortæller vi
altid vores boligsælgere, at det er bedre at
sætte en realistisk salgspris fra starten, fordi
at det naturligvis øger interessen for boligen.
Vi ønsker at flytte mennesker fra hjem til
hjem og give både vores købere og sælgere en
tillidsfuld og kompetent oplevelse.
Vi tilbyder markedets bedste
markedsføringspakke med professionel
fotograf, hustandsomdelte boligmagasiner og
unikke placeringer på nettet. Ingen kan
tilbyde en bredere vifte af
markedsføringstilbud.
Danbolig Holte er Holtes bedst sælgende
ejendomsmægler*.
Ring og hør nærmere.
*Samlet styksalg - Boligsiden.dk/findmægler
i 2840 Holte pr. 06.04.2018.
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