Besser Smedegade 19,
Besser
8305 Samsø

PRIS
UDBETALING

45.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT

3.556

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT

3.168

EJERUDGIFT (MD.)

1.340

BOLIGAREAL
CARPORT
UDHUS
GRUNDAREAL
VÆRELSER
ANTAL PLAN
BYGGEÅR
SAGSNUMMER
EJENDOMSTYPE
ENERGIMÆRKE

Med en fantastisk udsigt over markerne

895.000

103 m2
20 m2
9 m2
790 m2
5
1
1957/1997
19-280
Villa, 1 fam.

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Besser Smedegade 19, Besser, 8305 Samsø
Kontantpris: 895.000

Sagsnr.: 19-280
Ejerudgift/md.: 1.340

Dato: 12.03.2020

Beskrivelse:
Samsø Mægleren har nu fornøjelsen af, at byde dig indefor i et hyggeligt og meget
velholdt 1950´er hus, med en fantastisk udsigt.
I dette hus kan du stå i de fleste rum og kigge ud over markerne. Her kan du følge
rådyrerne og harerne springe henover markerne, og trods den bynære beliggenhed få
fornemmelsen af den rene rå natur, der venter lige på den anden side af hækken.
Vi træder indenfor i huset, og fra den lille gang ved døren, bliver vi draget af lyset fra
husets store stuer. Den ene af husets stuer ligger i åben forbindelse med køkkenet,
og har et fantastisk gennemgående lys. Den anden stue er en tidligere udestue, der
nu er fuldt isoleret og inddraget i boligarealet. Denne stue har glasparti på alle vægge,
og klinkegulv med gulvvarme. Herfra er der direkte adgang til den overdækkede
terrasse, der er vestvendt og anlagt således, at du både får aftensolen og udsigten
over markerne. Tilbage i det åbne spisekøkken, kan du virkelig få lov til at nyde
udsigten, både fra spisebordet og fra selve køkkenet, hvis elementer er fra HTH.
Huset byder desuden på et lille værelse i forbindelse med stuen, et stort værelse bag
køkkenet med skabsvæg og en skøn udsigt, badeværelse med bruseniche og
gulvvarme, samt baggang/vaskerum i den fjerneste ende af huset.
Træder vi udenfor finder vi her en carport samt et skur til haveredskaberne.
Haven er anlagt med græsplæne og enkelte bede, så den er let at holde, og således,
at du bl.a. kan bruge tiden på andre ting, som f.eks. at nyde den pragtfulde udsigt med
en kop kaffe i hånden.
Denne skønne ejendom er beliggende i Besser, der er det perfekte udgangspunkt for
skønne traveture af de mange markveje enten til Besser Rev, Udsigtstårnet eller
stranden mod øst der både kan benyttes til badning og fiskeri. Fra denne ejendom er
der ligeledes kort afstand til Samsøs smukt beliggende golfbane.
Besser er en hyggelig landsby, der bl.a. byder på caféer, keramikværksted,
forsamlingshus, oplevelses museum og en aktiv borgerforening. I centrum af Besser
finder du "Pederspladsen" byens samlingssted med legeplads, grill-plads og
borde-bænke sæt. I Besser er der mange fastboende og et godt sammenhold.
Huset egner sig perfekt til den lille familie eller parret der ønsker at bo i et hus der
hver dag byder på den mest vidunderlige udsigt.
Tøv ikke, ring allerede i dag og bestil en fremvisning 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
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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
11 q Besser By, Besser
2481530
Landzone
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Offentlig
Offentlig - Samsø Spildevand
Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
1957/1997

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

2018
600.000 kr.
121.500 kr.
430.500 kr.
123.600 kr.

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

790 m2
Tingbogsattest
103 m2
0 m2
0 m2
103 m2
29 m2
20 m2
9 m2

Nr. 1 lyst d. 18.02.1959 Vedtægter for pumpelaug.

BBR-ejermeddelelse
27.01.2020

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.:

Ingen

Forhøjelse af sikkerhed:

Ingen

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Gram køleskab, Bosch ovn, Bosch kogeplade, Siemens opvaskemaskine, Bosch emhætte, Bosch vaskemaskine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos Topdanmark
Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold: Sælgers forsikringsselskab oplyser at der ingen forbehold er på den nuværende forsikring.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 21.826
Forbrug: 1.870,00 L
Udgiften er beregnet i år: 2020
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Solpaneler
Oplysningerne stammer fra: Energimærke

Dato: 12.03.2020

Andre forhold af væsentlig betydning:

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.
Kloakering
Ejendommen er separatkloakeret.
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.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3.
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 03.02.2020 med energiklassifikation: E.
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Adresse: Besser Smedegade 19, Besser, 8305 Samsø
Kontantpris: 895.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Husforsikring
Ejendomsværdiskat
Renovation
Skorstensfejning
Andre offentlige udgifter

Ejerudgift i alt 1 år

Sagsnr.: 19-280
Ejerudgift/md.: 1.340

Dato: 12.03.2020

Pr. år Kontantbehov ved køb
3.736
3.948
4.305
3.338
693
58

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

895.000
6.297
7.150

I alt

908.447

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.

16.078

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: 45.000 Brutto ekskl. ejerudgift 3.556 md./ 42.671 år Netto ekskl. ejerudgift 3.168 md./ 38.010 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: 06.03.2020
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: 1/8 - 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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Adresse: Besser Smedegade 19, Besser, 8305 Samsø
Kontantpris: 895.000

Sagsnr.: 19-280
Ejerudgift/md.: 1.340

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Dato: 12.03.2020

Gæld udenfor købesummen:
Ingen

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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