Salgsopstilling
Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete sagsopstillingens indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med
sælger.

Adresse: Bakkely 6A, 3370 Melby
Kontantpris: 2.650.000

Sagsnr.: 37D B-D-000512

Dato: 09.09.2022
Ejerudgift/md.: 1.910,00

Beskrivelse:
Bakkely hedder vejen, der lever fuldt op til vejnavnet med den høje beliggenhed og
tilbagetrukne ly fra omverdenen!
Du får her en unik beliggend for enden af en lukket område og med uhindret udsigt
over granplantage og mod Melby. Samtidig får du kun en kilomenter til Liseleje, den
stemningsfyldte badeby, der foruden de smukke sandstrande, har hyggelige
butikker, restauranter samt ishuse!
I Melby kan du købe dine friste økologiske grøntsager fra Andelsgården og i Melby
har du ligeledes tog der kører mod Hillerød og Hundested, hvilket gør det muligt, at
transportere dig til området, såfremt du ikke har bil.
Huset der et Planethus har en praktisk planløsning og indeholder følgende:
Indgang i åbent forbindelse med det funktionelle køkkenet der har godt med plads
til, at du kan udleve dine kulinariske drømme. Fra køkkenet har du udsigt mod god
delvis overdækket terrasse, hvor du ligeledes finder udendørs vandhane, så måske
kunne dit ønske om et udekøkken her blive en realitet! Fra køkkenet har du direkte
adgang til stuen, der udover udkik til haven fra de mange vinduespartier endvidere
har udgang til den store delvis overdækkede terrasse, hvorfra du har uhindret
udsigt over granplantage og videre mod Melby. Endvidere byder huset på hele 3
værelser med indbyggede skabe og et godt klinkebadeværelse med bruseniche.
Derudover findes 2 gode udhuse, hvoraf der i det ene er værksted med
"grovkøkken" med bordplads og vask.
Desuden er der etableret terrasse med markise ved udhuset, ligesom flere
hyggekroge er at finde i haven.
Her får du et stille og fredeligt og ganske ugenert fristed, hvor du får gode rammer
til afkobling fra hverdagens stress!

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: Dorte Bach-Danielsson
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* Andre forhold af væsentlig betydning – fortsat
Ejendomsmæglerens oplysninger til køber:
Ejendomsmægleren har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i at handlen indgås, idet der opnåes salær ved salg af ejendom.
Ejendomsmægleren har en væsentlige økonomisk eller personlig interesse i sælgers valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, idet der opnåes provision af tegnet
ejerskifteforsikring
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Fritidshus
Må benyttes til:
Sommerhus
Ifølge:
BBR
Kommune:
Halsnæs Kommune
Matr.nr.:
9ff Melby By, Melby
BFE-nr.
2283744
Zonestatus:
Sommerhusområde
Vand:
Privat vandforsyningsanlæg
Vej:
Privat/fælles
Kloak:
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
Varmeinstallation:
Elvarme
Opført/ombygget år:
2001
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.:
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:

2021
1.100.000
384.900

Arealer
Grundareal udgør:
- heraf vej:
Grundareal ifølge:
Hovedbyg.bebyg.areal:
- Indbygget udehus

Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger i alt:
Bygningsareal ifølge:
- af dato:

1456 m2
0 m2
Tingbog
82 m2
16 m2

0 m2
0 m2
66 m2
0 m2
BBR
11-08-2022

819.000
251.600

Tinglyste servitutter:
1. 28.02.1956--915517-17 Landvæsenskommissionskendelse
2. 16.09.1965--915518-17 Vedtægt for landvindingslaget Vinderød Enge,
Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt
3. 20.06.1986--9775-17 anm byrder Dok om bebyggelse, benyttelse,
grundejerforening mv
Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan 2013
Kommuneplan - Rammeområde 1.S2
Kommuneplan forslag 2021
Kommuneplanforsalg 2021 - Rammeområde 1.S2
Kommuneplan: Plan- og Agenda 21 Strategi 2007-2019
Kommuneplan: Plan- og Agenda 21 Strategi 2011-2023
Kommuneplan: Planstrategi 2018
Spildevandsplan

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Komfur: Candy, Opvaskemaskine: Candy, Emhætte: Electrolux, Køle-/fryseskab: Wasco
Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger _ X Ja
Evt. undtagelser hertil vil fremgå af senere købsaftales individuelle vilkår

Grundejerforening Ja
Navn:
Pligt til medlemskab: Ja
Sikkerhed til foreningen.:
I form af: Ingen
Forhøjelse af sikkerhed:
I form af: Ingen
Forhøjelse af sikkerhed:
I form af: Ingen

Nej, dog med følgende undtagelser

Abonnementer:
Vedr. TV, internet, alarmer m.m.: Det oplyses at en evt. udgift til TV, internet-forsyning samt alarm ikke er
medtaget. Hvis intet andet er aftalt imellem parterne, sørger sælger for at opsige tilmelding med virkning pr
overtagelsesdag/dispositionsdag.
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:

Andre forhold af væsentlig betydning:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Topdanmark
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold:

Om Boligskat: Der er igangsat en boligskattereform, som forventes at
træde i kraft i 2024. Der udsendes i den forbindelse løbende nye
ejendomsvurderinger for ejerboliger. Boligskat er den samlede
betegnelse for ejendomsværdiskat og ejendomsskat.
Boligskattereformen betyder, at den offentlige ejendomsværdi og
grundværdi samt beskatningsgrundlagene for ejendomsværdiskat og
ejendomsskat, vil blive fastsat ud fra nye principper. Konsekvenserne
heraf for nærværende ejendom kendes endnu ikke, idet denne ejendom
endnu ikke har fået en ejendomsvurdering som er fastsat efter de nye
vurderingsprincipper.
Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder boligskatten i
ejerudgiften, har udgangspunkt i den seneste fastsatte ejendomsværdi,
grundværdi og tilhørende beskatningsgrundlag. Der kan fremtidigt ske
regulering af boligskatterne for indeværende, tidligere og senere år, når
den offentlige vurdering er foretaget.
Boligskattereformen vil kunne have indflydelse på købers fremtidige
boligskattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning
herom. Der henvises desuden til www.vurderingsportalen.dk.

Forbrugsafhængige udgifter:
Ejendommens primære varmekilde: Elvarme
Ejendommens supplerende varmekilde:
Oplysningerne stammer fra: BBR
Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen

Privat/fælles: Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommen er
beliggende på privat/fælles vej. Omkostninger til vedligeholdelse og
renovering af vej kan forekomme. Beløb hertil er ikke medtaget i den
udleverede salgsopstilling.

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 GRÅ
Elinstallationsrapport: Der foreligger elinstallationsrapport med forhold karakteriseret som risiko for stød og brand
Energimærkning: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Dato: 09.09.2022

Ny affaldsordning: Køber gøres opmærksom på, at der i 2022 kommer
ny affaldsordning til Halsnæs kommune. Køber opfordres til at søge
nærmere information herom hos Halsnæs kommune.
Grund større end 1.400 m2: Parterne er bekendt med, at da
ejendommen er på eller over 1.400 m², kan der ved salg blive tale om
ejendomsavance-beskatning, hvorfor parterne er opfordret til at søge
rådgivning herom hos revisor eller skattevæsen.

* Andre forhold af væsentlig betydning - der henvises i øvrigt til
salgsopstillingens side 1A
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Ejerudgift 1. år:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Grundejerforening
Renovation
Rottebekæmpelse
Ejerudgift i alt 1. år:

Sagsnr.: 37D B-D-000512
Ejerudgift/md.: 1.910,00
Pr. år:

Dato: 09.09.2022

Kontantbehov ved køb:

7.534,80
8.554,40
3.335,00
700,00
2.733,00
55,55
22.912,75

Kontantpris:
Tinglysningsafgift af skødet
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring
I alt

2.650.000
17.650
5.828
kr.

2.673.478

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

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/Goderaad/boliglaan/landingsside
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Tingslysningsafgiftsreduktion:

Gæld udenfor købesummen:

I forbindelse med handlens berigtigelse, vil sælgers pant (på nær pant i form af
skadesløsbreve) blive omdannet til afgiftspantebreve ud fra hovedstolsprincippet. Køber kan
herefter anvende afgiftspantebrevene til opnåelse af tinglysningsafgiftsreduktion. Der henvises
til ejendommens blad i tingbogen (hæftelsesrubrikken) for nærmere information vedr.
størrelsen på købers forventede tinglysningsafgiftsreduktion. Ovenstående gælder dog ikke for
pant hvilende på flere ejendomme, hvis den solgte ejendom relakseres fra pantet, eller
såfremt det er fraveget særskilt i handlen.

Ingen

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

Långiver/art
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