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: Bygaden 8, Jegerup, 6500 Vojens
Kontantpris: 995.000

Sagsnr.: 82PW-000196

Dato: 28.07.2022
Ejerudgift/md.: 2.154,00

Beskrivelse:

SMUK GAMMEL OG GEDIGEN EJENDOM
OPFØRT I ÅR 1906 I TYSK STIL
Godt og solidt gammelt byggeri i den typiske tyske stil fra omkring
århundredeskiftet - herunder skiffertag, udskårne vindskeder og dekorativt
spærværk i gavle og på kviste. Ydermure på op mod en halv meters tykkelse og
udsmykninger omkring vinduer, der tillige er afrundede i top.

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: Peter Warming
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Godt og solidt gammelt byggeri i den typiske tyske stil fra omkring århundredeskiftet - herunder skiffertag, udskårne vindskeder og dekorativt spærværk i gavle og på kviste. Ydermure på op mod en halv meters tykkelse
og udsmykninger omkring vinduer, der tillige er afrundede i top.
Indvendigt ser man de gamle originale og dobbelte fyldningsdøre, gamle plankegulve og i den store hall har man bevaret det originale gamle terrazzogulv med udsmykninger og border i kanten. Der er højt til loftet i
stuerne til trods for, at de er blevet sænket - men fjerner man listelofterne vil rummene fremtræde endnu mere markante og stå originale som tilbage i år 1906.
Stuehuset er bebygget på 160 kvm og 1. sal er på 113 kvm, hvoraf de 67 kvm er udnyttet til bolig - resten står som ubenyttet loft. Kælderen er på 12 kvm og nedgangen findes ved køkkenet. I kælderen er bevaret et
gammelt saltkar, og tankerne ledes straks hen på indretning af et stort viktualierum eller en vinkælder.
Fra stuen findes udgang til baghaven. Her har man bevaret den originale gamle terrassedør (se billede med lukkemekanisme), som åbner op til en mindre havestue / vindfang, der i sin nuværende form er bygget i nyere
tid. Havestuen har dog været en del af det oprindelige byggeri, og på gamle fotos kan man se, hvorledes havestuen i sin tid har taget sig ud (spørg efter materiale fra lokalhistorisk arkiv).
Vinkelret på stuehuset er i år 1906 opført 2 længer - en lade på 403 kvm og en svinestald på 276 kvm. Disse to længer er sammenbygget (danner hesteskoform) med en gammel kreaturstald på 570 kvm. Kreaturstalden
kan evt. fjernes, hvorved man vil få frit udsyn til marken, som hører til ejendommen. I alt er grundstykket på 18.849 kvm.
Midt i gårdspladsen står et stort gammelt og meget smukt lindetræ, der næsten beder om at få bygget en rund bænk omkring sig.
Her er der mulighed for, at den kræsne køber kan istandsætte en smuk gammel ejendom, hvor ønsket om at bevare gamle originaliteter er højt prioriteret.
Er drømmen også dyrehold og økologiske grøntsager af egen avl - så giver længerne og de 2 ha jord masser af gode muligheder.

Skoler findes i Vojens og indenfor knap 5 km i Nustrup og i Sommersted - se mere ved at følge dette link:
Fællesskolen Nustrup og Sommersted
Se mere om lokale aktiviteter i Jegerup:
Lokal aktivitet i Jegerup
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

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

Dato: 28.07.2022

Villa
Helårsbeboelse
BBR meddelelse
Haderslev Kommune
12 Jegerup Ejerlav, Jegerup
9265218
Landzone

18849 m2
0 m2
Tingbog
160 m2

2020
8.300.000
2.615.500

Kælderareal:
12 m2
Udnyttet tagetage:
67 m2
Boligareal i alt:
227 m2
Andre bygninger i alt:
1524 m2
- Udhus heraf
234 m2
- Erhvervs areal heraf
570 m2
- Garage areal heraf
41 m2
- Svinestald - bevaringsværdig areal 276 m2
- Lade - bevaringsværdig areal
403 m2

620.900
2.563.600

Bygningsareal ifølge:
- af dato:

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
1906 / 1984

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.:
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:

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

Grundejerforening Nej
Tinglyste servitutter:
1. 1927-10-08 Dok om fredning,
2. 1953-08-17 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 142
3. 1957-06-24 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
4. 1958-05-09 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
5. 1961-07-27 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 142
6. 1973-11-06 Afvandingskommissionskendelse, Dok om
landvindingslaug mv, vedtægt mv, Vedr 450, se matr 2 7. 1977-10-20 Dok om byggelinier mv, se matr 123 Abkær 8. 1983-07-01 Dok om naturgas/anlæg mv, se matr 1071 Vojens 9. 1986-12-02 anm byrder, anm hæftelser Dok om oversigt mv,
10. 1996-09-02 Dok om pumpe ved kvægtunnel mv,
Offentlige planer m.v.:

BBR
18-05-2022

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Hvidevarer medfølger uden ansvar for sælger
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
Abonnementer:

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:konkret tilbud hos Alm. Brand Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej
insekt: Nej
rørskade: Ja
Forbehold: Tilbud er afgivet under forudsætning af, at konsulent fra Alm. Brand Forsikring besigtiger og godkender
ejendommen. Tilbud er afgivet som landbrugsforsikring og på samtlige bygninger. Dækningsomfanget er dog forskelligt og
der henvises til tilbuddet.

Dato: 28.07.2022

Andre forhold af væsentlig betydning:
Ejendommen er under udstykning. Den anførte ejendomsvurdering
og grundværdi er oplyst ud fra en samlet ejendom på ca. 67 ha.
Ejendomsskatten er anslået til kr. 2.000 ud fra en forholdsmæssig
beregning - evt. ændringer i ejendomsskatten efter udstykningen i
forhold til det oplyste, er sælger og ejendomsmægler uvedkommende.
Ejendomsværdiskatten er oplyst efter nuværende forhold. Køber er
opmærksom på, at ejendomsvurderingen for stuehuset kan stige som
følge af, at ejendommen udstykkes og efterfølgende ikke længere vil
optræde som landbrugsejendom. Evt. stigning i ejendomsværdiskatten
efter udstykningen er således sælger og ejendomsmægler
uvedkommende.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 43.096
Forbrug: 3918 ltr. olie
Udgiften er beregnet i år: 2012
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Energimærke

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 K1,K2 og
K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K1, K2, K3 og UN (undersøges
nærmere)
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: E.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Version 3.1

E/SO/

COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening

Side 3

Adresse: Bygaden 8, Jegerup, 6500 Vojens
Kontantpris: 995.000
Ejerudgift 1. år:

Sagsnr.: 82PW-000196
Ejerudgift/md.: 2.154,00
Pr. år:

Dato: 28.07.2022

Kontantbehov ved køb:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Jordflytningsgebyr
Renovation - anslået
Skorstensfejer
Rottebekæmpelse
Landvinding

5.712,00
2.000,00
10.516,00
0,00
2.500,00
1.008,00
330,00
3.780,00

Ejerudgift i alt 1. år:

25.846,00

Kontantpris:
Tinglysningsafgift af skødet, anslået
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået
Notering af ejerskifte, anslået
I alt

995.000
7.750
11.275
7.500
1.500
kr.

1.023.025

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.

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:

Dato: 28.07.2022

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.

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

Långiver/art

Realkredittype

Restgæld

Obl.
restgæld

Kontantværdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet.
Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for
kortlægning som forurenet.
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