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Beskrivelse:

Nærheden til vandet er noget af det, der giver ro i sindet, når I vågner op til en ny 
feriedag på Løjtnantvænget 6 i Spodsbjerg på Langeland. Tiden kan bruges på 
badeture, fiskeri og afslapning på de dejlige terrasser, for når I overtaget et 
velfungerende fritidshus fra 2008, skal der ikke bruges mange kræfter på at ordne 
hus og have.

Er det vejr til indendørs hygge, har huset en optimal indretning: Tre værelser giver 
plads til i alt otte opredninger, og opholdsområdet er så stort, at I har god plads til 
madlavning i det velindrettede køkken og sofaafslapning nær stuens brændeovn. 
På kølige dage er det skønt at tænde for saunaen eller slappe af i spabadet, der 
ligger i det største af de to badeværelser.

Har I brug for endnu mere plads er det næsten identiske nabohus, Løjtnantvænget 
4, også til salg hos Meng Bolig & Erhverv. Dette giver mulighed for plads til den helt 
store familie. Et bud kan også være, at erhverve begge huse som en investering 
med henblik på udlejning enten som nu via bureau eller direkte til f.eks. 
medarbejdere.

Boligens lyse og åbne opholdsafdeling orienterer sig ud mod husets terrasser. Her 
er opholdsområder på flere sider af huset, så I altid kan finde en dejlig solplet 
uanset tidspunkt på dagen.

Til huset hører også en dejlig carport og et udhus til opbevaring af havemøbler, 
cykler m.v.

Huset ligger i gåafstand til en dejlig børnevenlig sandbadestrand - én af de bedste 
på Langeland, og området er kendt for et godt fiskevand til lystfiskeren.

Spodsbjerg en gammel fiskerby, hvor der stadig er masser af liv på havnen. 
Lystbådehavnen tiltrækker hver sommer mange sejlerturister og færgerne til 
Lolland sejler i timedrift året rundt. Her er også dagligvarebutik, butik med alt til 
lystfiskeren, små spisesteder og campingplads med minigolfbane - blot for at 
nævne nogle af områdets mange faciliteter.

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: Jens-Erik Meng
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Tinglyste servitutter:
06.07.2006 - Dok om pligt til medlemsskab af grundejerforening, veje og 
stier mv

Offentlige planer m.v.:
Lokalplan nr. 69
Kommuneplan: Spodsbjergvej

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Fritidshus
Må benyttes til: Sommerhus
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Langeland Kommune
Matr.nr.: 3f Spodsbjerg By, Longelse
BFE-nr. 10026552
Zonestatus: Sommerhusområde
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Privat fællesvej
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Elvarme
Opført/ombygget år: 2010 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 1.550.000
Heraf grundværdi: 375.200
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.200.000
Grundskatteloftsværdi: 298.500

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Ovn, komfur, emhætte, køleskab, opvaskemaskine, fryser, vaskemaskine og tørretumbler som på billeder.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger _ X  Ja     Nej, dog med følgende undtagelser 
Evt. undtagelser hertil vil fremgå af senere købsaftales individuelle vilkår

Abonnementer:
Køber sørger selv for at tegne abonnementer på tv, internet, etc

Arealer
Grundareal udgør:  999 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  120 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  0 m2  
Boligareal i alt:  120 m2

Andre bygninger i alt:  32 m2

 - Carport heraf 22 m2

 - Udhus heraf 10 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 05-09-2019

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Alm. Brand Forsikring 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Andre forhold af væsentlig betydning:

Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny ejendomsvurderingslov i 
kraft, der betyder at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres 
i 2020 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 rådgivning herom.

Forbrugsafhængige udgifter:

Ejendommens primære varmekilde: Elvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Brændeovn
Oplysningerne stammer fra: 

Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen 

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1 og K2
Elinstallationsrapport: Den foreliggende /elinstallationsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret K2, K3 eller U/N
Energimærkning: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype

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.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 1.495.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 10.660
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring, anslået 6.174
Omkostninger til købers rådgiver/advokat, 
anslået

7.500

I alt kr. 1.519.334 

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

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 12.000,00
Ejendomsskat 6.950,85
Husforsikring 3.107,00
Grundejerforening 1.500,00
Renovation 3.020,00
Skadedyrsbekæmpelse 96,00
Skorstensfejning 491,00

Ejerudgift i alt 1. år: 27.164,85

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Ejerpantebrev kr. 250.000
Ejerpantebrev kr. 400.000

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: 75.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 5.885 md./ 70.620 år. Netto ekskl. ejerudgift: 4.964 md./ 59.568  år v/ 29.94 %  
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: 18.09.2019. 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: - . 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

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art Realkredit-
type

Restgæld Obl. 
restgæld

Kontant-
værdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo
fradragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garantistillelse Kontant
regulering

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

618.000 611.095 613.539 DKK -0.1285 5.905 97,00 0.1431 0.00 0.00

Totalkredit/O
bligationslån

Obligationsl
ån

115.609 115.609 115.608 DKK 2.0000 24.902 5,25 2.4481 0.00 0.00



SKAL VI SÆLGE DIN BOLIG?

Adresse 
Sankt Nicolai Gade 6
5700 Svendborg

Telefon
60 22 57 00  

Website
www.mengbolig.dk

Hvorfor skal du vælge os?

Intet salg - intet salærp

Ingen binding på formidlingsaftalenp

Lokal uafhængig ejendomsmæglerp

Synlig på alle boligportaler herunder 
boligsiden.dkp


