Vestre Ringvej 15, Nordby
8305 Samsø

PRIS
UDBETALING

75.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT

6.100

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT

5.335

EJERUDGIFT (MD.)

1.456

BOLIGAREAL
KÆLDERAREAL
UDHUS
GRUNDAREAL
VÆRELSER
ANTAL PLAN
BYGGEÅR
SAGSNUMMER
EJENDOMSTYPE
ENERGIMÆRKE

God plads til hele familien

1.495.000

152 m2
8 m2
52 m2
1.295 m2
6
3
1900/2002
17-178
Villa, 1 fam.

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Vestre Ringvej 15, Nordby, 8305 Samsø
Kontantpris: 1.495.000

Sagsnr.: 17-178
Ejerudgift/md.: 1.456

Dato: 20.01.2020

Beskrivelse:
Samsø Mægleren har nu fornøjelsen af at udbyde denne skønne ejendom til salg.
Ejendommen der har en stor have, er centralt placeret i Nordby. Fra denne ejendom
kan du bl.a. gå ned og spise på byens restauranter, nyde din aftentur i byens skønne
små snørklede gader, med de mange smukke og velbevarede huse, eller cykle til
Nordbys dejlige badestrand kun ca. 1,5 km fra huset.
Lad os stille bilen i indkørslen og gå indenfor i det store hus, der kan rumme hele
familien. Alternativt hertil, kunne ejendommen også indbyde til at kombinere
arbejdsplads og beboelse, eller som beboelse og udsalgssted - kun fantasien sætter
grænser for hvad man kan udnytte alle disse skønne kvardratmeter til.
Ejendommen, der er løbende renoveret, fremstår med stort lyst køkken/alrum med
udgang til terrassen, stue med brændeovn og tre store værelser i forbindelse/omkring
stuen. Desuden grovkøkken, entré og badeværelse med bruseniche i den private del.
Bag den private del ligger to værelser, det ene med trappe til tagetagen hvor der
findes endnu et værelse, samt et stort uudnyttet isoleret loftsrum. Tilbage i stueetagen
i forlængelse af beboelsen findes et stort udhus, der udover et stort disponibelt rum
med vand og afløb også byder på et mindre toilet.
Haven, der er et kapitel for sig, er indrettet i forskellige rum, og byder bl.a. på skønne
terrasser, en frugthave med bålplads, en urtehave og masser af blomster i de
forskellige bede. Drivhuset der står centralt i haven, er desuden placeret så det er let
at komme fra køkkenet af den flisebelagte terrasse og ind og plukke en agurk eller
tomat.
Alt i alt en stor og lys ejendom, med god loftshøjde. Ejendommen er løbende er
renoveret, og har mange muligheder for at lave endnu flere boligkvardratmeter.
For den aktive, er ejendommens placering helt perfekt, idet man på cykel eller som
gående let kan komme til nordøens specielle bakkede landskab, ligesom havnemiljøet
på Mårup- og Langør havne ligger i kort afstand.
Ring og bestil en fremvisning allerede i dag på tlf. 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
Version 2.8 E/SO

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1

Adresse: Vestre Ringvej 15, Nordby, 8305 Samsø
Kontantpris: 1.495.000

Version 2.8 E/SO/TS

Sagsnr.: 17-178
Ejerudgift/md.: 1.456

Dato: 20.01.2020

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a

Adresse: Vestre Ringvej 15, Nordby, 8305 Samsø
Kontantpris: 1.495.000

Version 2.8 E/SO/TS

Sagsnr.: 17-178
Ejerudgift/md.: 1.456

Dato: 20.01.2020

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b

Adresse: Vestre Ringvej 15, Nordby, 8305 Samsø
Kontantpris: 1.495.000

Sagsnr.: 17-178
Ejerudgift/md.: 1.456

Dato: 20.01.2020

.

Version 2.8 E/SO/TS

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c

Adresse: Vestre Ringvej 15, Nordby, 8305 Samsø
Kontantpris: 1.495.000

Sagsnr.: 17-178
Ejerudgift/md.: 1.456

Dato: 20.01.2020

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Villa, 1 fam.
Beboelsesejendom
Offentlig ejendomsvurdering
Samsø
8 k Nordby By, Nordby
2483482
Byzone
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Offentlig
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el.
varmluftanlæg)
1900/2002

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

2018
1.000.000 kr.
68.300 kr.
640.500 kr.
72.100 kr.

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

1.295 m2
390 m2
Tingbogsattest
176 m2
40 m2
8 m2
16 m2
152 m2
12 m2
12 m2

Nr. 1 lyst d. 01.05.1968 Byplanvedtægt
Nr. 2 lyst d. 07.08.1968 Byplanvedtægt

Oplyst af teknisk
forvaltning
18.11.2019

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.:

Ingen

Forhøjelse af sikkerhed:

Ingen

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Termer emhætte, Siemens opvaskemaskine, Gram køleskab A, Bauknecht vaskemaskine, Gram komfur (varmluftovn defekt)

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos Lærerstandens
Brandforsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold: sælgers forsikringsselskab oplyser at der ikke er forbehold på policen.

Dato: 20.01.2020

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til side 5

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 40.424
Forbrug: 45,54 MWh
Udgiften er beregnet i år: 2019
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælgers reelle udgift til fjernvarme var i år 2018 var i henhold til årsopgørelsen kr. 13.539,31,-

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: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og
disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås.
Elinstallationsrapport: Den foreliggende Elinstallationsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret K2, K3 eller U/N.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 28.05.2019 med energiklassifikation: D.
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Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Husforsikring
Ejendomsværdiskat
Renovation
Skorstensfejning
Andre offentlige udgifter

Ejerudgift i alt 1 år

Sagsnr.: 17-178
Ejerudgift/md.: 1.456

Dato: 20.01.2020

Pr. år Kontantbehov ved køb
2.100
4.602
6.405
3.338
935
97

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

1.495.000
7.601
10.660

I alt

1.513.261

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.

17.477

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: 75.000 Brutto ekskl. ejerudgift 6.100 md./ 73.194 år Netto ekskl. ejerudgift 5.335 md./ 64.024 år v/26,00%
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: 07.01.2020
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: 1/2 - 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. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Dato: 20.01.2020

Gæld udenfor købesummen:
Ingen

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

Realkredittype

Restgæld

Obl.restgæld

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

Andre forhold af væsentlig betydning:
Bevaringsværdi
Køber er gjort bekendt med, at bygningen er registreret som bevaringsværdig på niveau 7, jf Kulturstyrelsens
register, FBB.
Kloakering
Køber er særligt gjort opmærksom på, at ejendommen har fået udført ny kloakering i 2018. Det fremgår af
ejendomsdatarapporten at der ikke skal foretages yderligere ændringer.
Drikkevandsinteresser
Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Om ny vurderingslov og beskatningsaftale
Køber gøres opmærksom på, at det er vedtaget, at der skal træde nyt boligskattesystem i kraft pr. 1. januar
2020. Det forventes dog, at ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til 1. januar 2024. Det nye boligskattesystem
betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter, fremadrettet vil blive fastsat
ud fra nye principper. Konsekvenserne heraf 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 skattebetalinger, og køber opfordres til at søge egen rådgivning
herom.
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