NYHED

Havvejen 57, Sælvig
8305 Samsø

PRIS
UDBETALING

40.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT

3.511

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT

2.971

EJERUDGIFT (MD.)

1.046

BOLIGAREAL

40 m2

UDHUS
GRUNDAREAL

4 m2
548 m2

VÆRELSER

3

ANTAL PLAN

1

BYGGEÅR
SAGSNUMMER
EJENDOMSTYPE

Hyggeligt sommerhus tæt på stranden

795.000

1952
19-251
Fritidshus

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Havvejen 57, Sælvig, 8305 Samsø
Kontantpris: 795.000

Sagsnr.: 19-251
Ejerudgift/md.: 1.046

Dato: 16.04.2019

Beskrivelse:
Samsø Mægleren byder dig velkommen indenfor i dette helt igennem hyggelige
sommerhus i 2. række fra vandet.
Har får alle muligheden for at få en skøn sommer, i et hus der har en beliggenhed
hvor selv de mindste kan gå til stranden og bade, finde rav eller bare nyde udsigten og
solnedgangen ud over havet.
Lad os stille bilen og gå ind til huset igennem havestuen der forlænger sæsonen eller
giver dig mulighed for at sidde overdækket og i læ på sommerdage med ustadigt vejr.
Udestuen er med klinkegulv og med direkte adgang til husets stue der både har plads
til spisebord og sofagruppe. I forbindelse med stuen ligger et nyere køkkenet (2013)
hvorfra der er direkte adgang til haven. I den anden ende af huset ligger værelserne,
begge med køjesenge, herudover er der i huset et badeværelse med bruser.
På grunden ligger, udover sommerhuset, også et mindre annex der for nuværende
bruges til opbevaring.
Haven er anlagt så den er let at holde, med græsplæne og enkelte stenterrasser.
Badestranden der ligger i absolut gåafstand fra huset, er helt unik og giver mulighed
for både store og små til at nyde havet og alle de aktiviteter der følger med at have det
indenfor så kort afstand. Her kan nybegynderen trygt begive sig ud og surfe, ro i
havkajak, bade eller bare lege på revlerne der strækker sig så langt øjet rækker mod
nord langs bugten.
I området omkring dette hus findes desuden en kiosk der udover dejlige kølende is på
en varm sommerdag, også serverer diverse former for fast-food.
Hold dig ikke tilbage - bestil en fremvisning allerede i dag på dette helt igennem
hyggelige sommerhus - ring 70605033!

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: Lone Leth Skyldal
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Ejerudgift/md.: 1.046

Ejendomsdata:

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ejendommen
Fritidshus
Ejendomstype:
Sommerhus.
Må benyttes til:
Offentlig ejendomsvurdering
Ifølge:
Samsø
Kommune:
149 f Onsbjerg By, Onsbjerg
Matr.nr.:
BFE-nr.:
2484933
Sommerhusområde
Zonestatus:
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vand:
Privat/fælles
Vej:
Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller
Kloak:
hav
Varmepumpe luft til luft
Varmeinstallation:
1952
Opført/ombygget år:
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:

Dato: 16.04.2019

Arealer
Grundareal udgør:
- heraf vej
Grundareal ifølge:
Hovedbyg. bebyg. areal:
- heraf Udestue
Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger:
- heraf Udhus
Bygningsareal ifølge:
- af dato:

548 m2

Nr. 1 lyst d. 15.02.1941 Dok om byggelinier mv
Nr. 2 lyst d. 08.08.1973 Dok om master, jordkabler mv

Tingbogsattest
50 m2
10 m2
0 m2
0 m2
40 m2
4 m2
4 m2
sælgers oplysning
16.04.2019

2018
560.000 kr.
177.200 kr.
320.000 kr.
186.900 kr.

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Siemens ovn, Siemens kogeplader, Siemens emhætte, Scancool køleskab

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger
personlige effekter.

X

Ja

Nej, dog med følgende undtagelser: dog undtaget

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos Nykredit Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej
Insekt: Nej
Rørskade: Nej
Forbehold: sælgers forsikringsselskab oplyser at der ingen forbehold er på forsikringen og at forsikringen ikke kan overtages.

Forbrugsafhængige udgifter:
Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen.
Ejendommens primære varmekilde: Varmepumpe luft til luft
Ejendommens supplerende varmekilde: Elpaneler

Dato: 16.04.2019

Andre forhold af væsentlig betydning:

Udlejning
Køber er særligt gjort opmærksom på at huset i øjeblikket er udlejet igennem hos
Samsø Feriehusudlejning, og en ny ejer skal acceptere allerede bookede udlejninger.
Om 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 egen rådgvning herom.
Kloakering
Køber er særligt gjort opmærksom på at Samsø Kommune er igang med en
omfattende kloakeringsplan for hele kommunen. Denne ejendom er beliggende i et
område hvor der ikke er planlagt indlagt kloakering indenfor den aktuelle planperiode
(2016-2019).
Køber skal dog forvente at ejendommen vil skulle kloakeres på et senere tidspunkt.
Drikkevandsinteresser
Køber er særligt gjort opmærksom på at ejendommen er beliggende i et område med
drikkevandsinteresser.

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.

Fibernet
I forbindelse med udruldningen af fibernet på hele Samsø, vil denne ejendom få
indlagt fibernet fra Fibia.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3.
Elinstallationsrapport: Den foreliggende Elinstallationsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret K2, K3 eller U/N.
Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning.
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Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Husforsikring
Ejendomsværdiskat
Renovation
Andre offentlige udgifter

Sagsnr.: 19-251
Ejerudgift/md.: 1.046

Dato: 16.04.2019

Pr. år Kontantbehov ved køb
5.449
1.383
3.200
2.463
53

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

795.000
5.332
6.460

I alt

806.792

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt
udgifter til: Tinglysning af pantebreve, debitor/kreditorskifte mv., finansiering, herunder kurssikring og
bankgarantistillelse mv., købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske.

Ejerudgift i alt 1 år

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

12.547

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: 40.000 Brutto ekskl. ejerudgift 3.511 md./ 42.129 år Netto ekskl. ejerudgift 2.971 md./ 35.646 år v/27,22%
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: 16.04.2019
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: 1/8 - 1/2
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
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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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