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KONTAKT
Lars Hornstrøm
Indehaver, Ejendomsmægler MDE,
køberrådgiver
horn@home.dk
Tlf. 45 81 60 00

Attraktiv kvalitets villa til børnefamilien, i det eftertragtede naturområde Ravnsnæsset

BIRKERØD
v/ Lars Hornstrøm & Brian Bülow
Teglporten 18
3460 Birkerød
birkeroed@home.dk
Tlf. 45816000
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BIRKERØD
v/ Lars Hornstrøm & Brian Bülow
3460 Birkerød
Teglporten 18
birkeroed@home.dk
Tlf. 45816000

Salgsopstilling

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete salgsopstillings indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med sælger.

Adresse: Valdemar Rørdams Vej 11, 3460 Birkerød
Kontantpris: 6.250.000

Sagsnr.: 1070000175
Ejerudgift/md.: 5.965

Dato: 14.10.2020

Beskrivelse:
Ejendommen her på Valdemar Rørdams Vej 11 er beliggende på lukket vej, og er et særdeles vellykket
eksempel på, hvordan en boligs indre rammer på fineste vis kan spille sammen med de ydre.
Tilsvarende er den også et forbilledligt eksempel på, hvordan de private og ugenerede rammer hjemme
på matriklen til fulde kan matche et skønt nærmiljø, der er rigt på naturoplevelser og fred og ro.
For med adresse her på Ravnsnæsset – måske endda på kvarterets mest trygge og familievenlige vej
– er der ikke langt til dejlige stunder under åben himmel ved søen, i skoven og på de vidtstrakte
engarealer.
Selve villaen står i en virkelig flot og komplet indflytningsklar stand, og boligens planløsning er perfekt
til den store familie, der sætter pris på de gode ting i livet, og som gerne vil have plads til såvel samvær
og fællesskab som til de mere rolige, private øjeblikke. Det centrale omdrejningspunkt er det store
opholdsafsnit, hvor stue med pejs går i et med det åbne, højloftede køkken-alrum med lækkert
unoform-køkken fra 2013. Fra alle rum er der udgang til terrassemiljøet udenfor, hvoraf en del desuden
er praktisk overdækket.
Forældrene får deres egen afdeling, hvor et soveværelse har en stor skabsvæg samt egen adgang til
et badeværelse med mulighed for både de korte brusebade og de længere, afslappende karbade.
Husets andet badeværelse er placeret centralt i det andet værelsesafsnit, som rummer hele fire
værelser. Et af disse har egen terrasseudgang og kælderafsnit med mange muligheder, f.eks. ekstra
stue, kontor eller ungdomsafdeling.
Fra entréen er der via et stort, lyst bryggers også praktisk direkte, og dermed tørskoet, udgang til den
integrerede vognport, som kan rumme to biler, og hvor der tillige er etableret et rummeligt
opbevaringsskur.
Haven er komplet afskærmet af opvokset randbeplantning, og den fredelige, grønne oase er
velforbundet med hjemmet inden døre via store vindues- og dørpartier. Bindeleddet mellem ude og
inde er terrasserne, som er placeret med øje for hele dagen at kunne forsyne dig med både sol, ly og
læ. Og stenarbejdet herude er selvfølgelig udført på en måde, så det er med til at understrege den
gennemførte oplevelse af kvalitet, som er så sigende for hele ejendommen.

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: Lars Hornstrøm
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Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Beboelse
Ifølge: Ejendomsvurdering
Kommune: Rudersdal
Matr.nr.: 6EK Ravnsnæs By, Birkerød
BFE-nr.: 2360533
Zonestatus: Byzone
Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vej: Privat fællesvej
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1992 / 2005
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.: 2019
Offentlig ejendomsværdi: 3.800.000,00
Heraf grundværdi: 1.335.200,00
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.992.500,00
Grundskatteloftsværdi: 1.412.600,00

Arealer
Grundareal udgør:
Grundareal ifølge: ESR
Hovedbyg.bebyg.areal:
Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger:
-heraf Carport
Bygningsareal ifølge: BBR
- af dato: 27-05-2020

Servitutter, byrder, planer, og andre anvendelsesbegrænsninger:
821 m2
205
26
0
205
40
40

m2
m2
m2
m2
m2
m2

27.7.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv Indeholder økonomiske
forpligtelser, se akt 14_T_372 se tillige akt 14_U_315
20.7.1940 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Indeholder økonomiske forpligtelser,
se akt
16.9.1987 Lokalplan nr. 46, tillæg
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Grundejerforeningsforhold:
Sikkerhed til grf.:
I form af: Ingen
Forhøjelse af sikkerhed:
I form af: Ingen

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

Induktionskogeplade mærke: Siemens
Indbygningsovn mærke: Siemens
Mikrobølgeovn mærke: Siemens
Opvaskemaskine mærke: Siemens
Køleskab mærke: Siemens
Fryseskab mærke: Electrolux
Dybfryser mærke: Siemens
Emhætte mærke: Eico
Vaskemaskine mærke: Miele
Tørretumbler mærke: Miele

Alarm medfølger ikke. Fuglebassin, havemøbler og haveriste medfølger ikke.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: sælgers aktuelle forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:

Ja

Nej

insekt:

Ja

Nej

rørskade:

Andre forhold af væsentlig betydning:

hos Alm. Brand
Ja

Jordforurening
Ejendommen er områdeklassificeret som lettere forurenet i henhold til Rudersdal
Kommunes hjemmeside. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret
mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

Nej

Forbehold: Ingen jf. police

Bevaringsværdig bygning - bevaringsværdi 7
Bygningen er registreret som bevaringsværdig, jf. udskrift fra Rudersdal Kommune
SAVE registrering af den 12.09.2011.
At en ejendom er bevaringsværdig kan medføre, at der gælder særlige regler for
bygningens ydre, herunder fx i hvilket omfang der kan ske ombygning, hvilke
tilbygninger der må laves, hvilke vinduer og døre man må sætte i, hvilket tag man må
lægge på osv. Der kan desuden gælde særlige regler for fældning/flytning af træer og
buske, der omgiver huset.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 13.318,00
Forbrug: 2.378,2 m3
Udgiften er beregnet i år: 2020
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Pejseindsats

Om nyt boligskattesystem
Det forventes, at der ultimo 2021 påbegyndes udsendelse af nye
ejendomsvurderinger for ejerboliger og pr. 1. januar 2024 træder et nyt
boligskattesystem i kraft. Dette nye ejendomsvurderings- og boligskattesystem
betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder
beskatningsgrundlag, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper.
Konsekvenserne heraf for nærværende ejendom kendes endnu ikke. Oplysningerne i
denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har
udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. Det
nye boligskattesystem kan have indflydelse på købers fremtidige skattebetaling, og
køber opfordres til at søge egen rådgivning herom. Der henvises desuden til
www.vurderingsportalen.dk

Oplysningerne stammer fra: Det beregnede forbrug i energimærkningen

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: Der foreligger elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2, UN
Energimærkning: C
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Ejerudgift 1. år:

Sagsnr.: 1070000175
Ejerudgift/md.: 5.965
Pr. år:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat 2020
Husforsikring
Grundejerforening
Renovation *standard
Rottebekæmpelse
Skorstensfejning

29.925,00
30.616,14
6.180,00
1.450,00
2.677,00
176,70
560,36

Ejerudgift i alt 1. år:

71.585,20

Dato: 14.10.2020

Kontantbehov ved køb:
Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift
I alt

6.250.000,00
10.215,00
39.250,00
6.299.465,00

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt
udgifter til: købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter
således alene finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover
vil der være forbrugsafhængige udgifter. Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen.
Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering
Udbetaling: 315.000
Brutto ekskl. ejerudgift: 24.147 md./ 289.758 år. Netto ekskl. ejerudgift: 21.260 md./ 255.125 år v/ 23,36 %
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. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.
Forudsætninger for standardfinansieringen
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: 14.10.2020. 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: 1/1 - 1/7. 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 prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
Ejendomsmægleren kan tillige henvise til Danske Bank og Realkredit Danmark
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Tinglysningsafgiftsreduktion:

Dato: 14.10.2020

Gæld udenfor købesummen:

I forbindelse med handlens berigtigelse, vil sælgers pant (på nær pant i form af
Ingen iflg. sælger
skadesløsbreve) blive omdannet til afgiftspantebreve ud fra hovedstolsprincippet. Køber kan
herefter anvende afgiftspantebrevene til opnåelse af tinglysningsafgiftsreduktion. Der henvises
til ejendommens blad i tingbogen (hæftelsesrubrikken) for nærmere information vedr.
størrelsen på købers forventede tinglysningsafgiftsreduktion. Ovenstående gælder dog ikke for
pant hvilende på flere ejendomme, hvis den solgte ejendom relakseres fra pantet, eller
såfremt det er fraveget særskilt i handlen.

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

Realkredittype

Långiver/art
Realkredit Danmark
Realkredit Danmark

Obl.lån
Obl.lån

Restgæld

Obl.
restgæld

Kontantværdi

1.865.030,10

1.865.030,10

1.865.030,10

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

DKK
DKK

0,50
0,50

74.281,18

29,00

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

Faste oplysninger:
Ydervægge
Tag
Vinduer
Grundejerforening
Antenne
Overtagelse
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Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Cementsten
Jf. Ravnsnæs
www.ravnsnaes.dk,er incl. Ravnsnæskassen - frivillig indbetaling kr. 50 p.a.
Fibernet
Efter aftale
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Vi kender
værdien
af hjem

Et nyt hjem er meget mere end 45 flyttekasser og en underskrift. Det vender op
og ned på alt det, du kender.
I virkeligheden handler det slet ikke om
boliger. Det handler om mennesker.
Derfor er vores vigtigste opgave at hjælpe
dig - og resten af det flyttende Danmark
- med at komme trygt og sikkert på plads i
dit nye boligliv.
Kom godt hjem.

BRIAN BÜLOW

LARS HORNSTRØM

ANNMARIE ULRICH

PATRICK ESPERSEN PEDERSEN

Indehaver, Ejendomsmægler MDE
bulow@home.dk
Tlf. 45 81 60 00

Indehaver, Ejendomsmægler MDE
horn@home.dk
Tlf. 45 81 60 00

Sagskoordinator,
Ejendomsmægler MDE
amca@home.dk
Tlf. 45 81 60 00

Salg & Vurdering
paesp@home.dk
Tlf. 45 81 60 00

HOME BIRKERØD
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