NYHED

Nylandsvej 40, Ballen
8305 Samsø

PRIS
UDBETALING

40.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT

3.749

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT

3.079

EJERUDGIFT (MD.)

1.579

GRUNDAREAL

811 m2

SAGSNUMMER

20-289

EJENDOMSTYPE

Aftensol over markerne og gåafstand til Ballen centrum og badestrand.

750.000

Helårsgrund

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Nylandsvej 40, Ballen, 8305 Samsø
Kontantpris: 750.000

Sagsnr.: 20-289
Ejerudgift/md.: 1.579

Dato: 14.02.2020

Beskrivelse:
Samsø Mægleren har nu fornøjelsen af at udbyde 5 unikke byggegrunde i forskellige
størrelser. Alle beliggende i Ballen og med mulighed for at orientere dit nye hus mod
vest, således man kan nyde aftensolen gå ned over marken.
Fra dit nye hus får du en skøn panoramaudsigt over marken, og kan sidde i første
parket til at følge dyrelivet i form af harer, fasaner og rådyr der springer afsted.
Ballen by ligger lige for enden af vejen, fra disse grunde er du kun 400 m fra det
pulserende havneliv og den skønne badestrand. Når sommeren kommer, kan du nyde
det søde liv i Ballen, med alle dens skønne restauranter og hyggelige butikker. Her
kan det ægte havneliv, med fiskere og fiskeudsalg ligeledes nydes i fulde drag. For
børnene er der krappefiskeri i inderhavnen og badning ad-libitum fra stranden eller
badebroen.
2 km fra Ballen centrum ligger den nye færgehavn med direkte færgerute til Sjælland,
og kører du 5 km mod nord, ligger Danmarks smukkeste golfbane og venter dig.
Husene der kan opføres på disse byggegrunde skal opføres efter
bygningsreglementets regler for helårshuse, og må efterfølgende bruges som både
sommerhuse og helårshuse.
Grundene sælges enkeltvis i priser fra 750.000-850-000.
Ring og hør mere 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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Adresse: Nylandsvej 40, Ballen, 8305 Samsø
Kontantpris: 750.000
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Sagsnr.: 20-289
Ejerudgift/md.: 1.579

Dato: 14.02.2020
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Adresse: Nylandsvej 40, Ballen, 8305 Samsø
Kontantpris: 750.000

Sagsnr.: 20-289
Ejerudgift/md.: 1.579

Dato: 14.02.2020
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Adresse: Nylandsvej 40, Ballen, 8305 Samsø
Kontantpris: 750.000

Sagsnr.: 20-289
Ejerudgift/md.: 1.579

Byggemodnings- og tilslutningsforhold:

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.:
Parcel nr,:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Vurdering
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Grundskatteloftværdi:

Dato: 14.02.2020

Helårsgrund
Ubebygget areal
sælgers oplysninger
Samsø
Brundby By, Tranebjerg

Arealer
Grundareal udgør:
- heraf vej
Grundareal ifølge:

Omkostninger til byggemodning afholdes af køber efter overtagelsen.
811 m2
Landinspektøropmåling

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.:

Byzone
Syd Samsø Vandværk
privat/fælles Forhøjelse af sikkerhed:
Samsø Spildevand

Ingen

Vand:
Tilslutningsafgift til Syd Samsø Vandværk betales af køber. Tilslutningsbidraget i 2020
udgør jf. Samsø Vands takstblad kr. 32.000,-

Ingen

2020
750.000 kr.
750.000 kr.
600.000 kr.

El:
Der skal betales tilslutningsbidrag til Konstant. Tilslutningsbidraget incl. stikledning i
2020 udgør kr. 25.500,00 incl. moms

Kloak:
Tilslutning til Samsø Spildevand betales af køber. Tilslutningsbidraget i 2020 udgør, jf.
Samsø Spildevandsselskabs takstblad kr. 38.970,86 incl. moms.

Varme:
Oplysning om jordbundsforhold:
Der laves ikke geotekniske undersøgelser på grunden. Omkostningen hertil afholdes af køber efter købsaftalens underskrift, jf.
købsaftalens standardvilkår.

Vedr. tilslutning til fjernvarme, kontakt Ballen-Brundby Fjernvarmeværk. Prisen er
individuel jf. bbf-veo.dk

Antenne:
Købers tilslutning til antenne for egen regning. Ingen udbyder krav.

Tilslutningsomkostninger:
Køber afholder tilslutningsomkostninger på grunden.
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Adresse: Nylandsvej 40, Ballen, 8305 Samsø
Kontantpris: 750.000

Sagsnr.: 20-289
Ejerudgift/md.: 1.579

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Dato: 14.02.2020

Andre forhold af væsentlig betydning:

Servitut
11.10.1934 Dok om fredning - køber gøres særligt opmærksom på at servitutten jf. tingbogsoplysningen ikke forefindes i akten.
Køber gøres opmærksom på, at ovenstående servitut står anført i servituterklæring fra landinspektør af 17.12.19, men er endnu
ikke at finde i tingbogen, da grundens endelige servitutter afventer endelig sagsbehandling i GeoDatastyrelsen.
Lokalplan nr. 86 foreskriver følgende restriktioner for opførelse af ejendomme:
Grunden må bebygges med 25%
Der må max opføres én beboelse pr. grund.
Ejendomme må opføres i 1½ plan / max højde 8,5 m.
Ejendomme opføres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement.
Ejendomme opføres med symmetrisk sadeltag og med ikke reflekterende tagmateriale.
Køber er desuden gjort opmærksom på, at området ikke er undersøgt af museumsmyndighederne, hvorfor anlægsarbejde skal
stoppes og anmeldes hvis der findes fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg.
Måleblad i salgsopstillinge
Køber gøres særligt opmæksom på, at grundnummer 3 på målebladet i denne salgsopstilling svarer til adressen Nylandsvej 40,
Ballen.

Hegn
Køber er gjort opmærksom på at etablering af hegn i skel bekostes af køber.
Udstykning
Køber er gjort opmærksom på at omkostningerne til udstykning og landinspektør
bekostes af sælger.
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 skatteloft, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper.
Konsekvenserne heraf kendes endnu ikke. Ejendomsmægleren har derfor anslået
værdierne for den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter, i
nærværende salgsopstilling. De anslåede værdier ligger til grund for de anslåede
skattebetalinger i salgsopstillingens ejerudgifter. Eventuelle afvigelser mellem
salgsopstillingens værdier og beløb, samt Vurderingsstyrelsens endelige værdier og
opkrævede beløb, er sælger og sælgers ejendomsmægler uvedkommende. Køber
opfordres til at søge egen og specifik rådgivning herom.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Adresse: Nylandsvej 40, Ballen, 8305 Samsø
Kontantpris: 750.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Vejlaug, anslået

Sagsnr.: 20-289
Ejerudgift/md.: 1.579

Dato: 14.02.2020

Pr. år Kontantbehov ved køb
18.450
500

Kontantpris/udbetaling
Tinglysningsafgift af skødet

750.000
6.250

I alt

756.250

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.
Køber afholder alle udgifter til stikledninger til tilslutningssted samt evt. udgifter til tilslutning af
forsyningsværker.

Ejerudgift i alt 1 år

18.950

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: 40.000 Brutto ekskl. ejerudgift 3.749 md./ 44.994 år Netto ekskl. ejerudgift 3.079 md./ 36.944 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: 14.02.2020
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: Nylandsvej 40, Ballen, 8305 Samsø
Kontantpris: 750.000

Sagsnr.: 20-289
Ejerudgift/md.: 1.579

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Dato: 14.02.2020

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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