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: Fiskerløkken 12, Mommark, 6470 Sydals
Kontantpris: 5.995.000

Sagsnr.: 82PW-000698

Dato: 04.01.2023
Ejerudgift/md.: 4.582,00

Beskrivelse:
267 KVM POOLHUS FRA SKANLUX ÅRGANG 2021
MOMMARK SYDALS - 20 PERSONERS HUS
INDTÆGTER TIL EJER KR. 579.000 I 2022 - AFKAST 7,1 %
Overslag over regnskab:
Lejeindtægt i år 2022 pr. 25/4 2022 - kr. 429.303
Anslåede bookinger resten af året - kr. 35.000
Indtægter på el, vand og varme - ca. kr. 115.000 - (anslået ud fra lignende huse og
nye elpriser)
Indtægter i alt for år 2022 - kr. 579.303
Udgift p.a. til el, vand, vandafledning, TV og internet - kr. 78.000
Ejerudgift kr. 4.582 x 12 måneder - kr. 54.984
Div. løbende udgifter - kr. 20.000
Udgifter i alt for år 2022 - kr. 152.984
Overskud år 2022 - kr. 426.319 - forrentning 7,1 %
Ovenstående er et overslag indeholdende faste udgifter jf. salgsopstillingen oplysninger om udgifter er IKKE udtømmende.

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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POOLHUS 267 KVM BOLIGAREAL - 20 PERSONER - OPFØRT 2021
MOMMARK PÅ ALS - CA. 500 M FRA STRANDEN
FORVENTEDE INDTÆGTER KR. 579.000 I 2022 - AFKAST 7,1%

Et helt fantastisk poolhus fra Skanlux - næsten helt nyt hus fra 2021.
Huset opvarmes med varmepumpe, og ejendommen har derfor et meget fornuftigt varme og elforbrug (med afgiftsnedsættelse). Ved udlejningen betales der dog almindelig tarif, og selve varmeanlægget giver på denne
måde også et ekstra afkast til investeringen.
Poolrummet er lydmæssigt godt isoleret i forhold til resten af huset. Fra stuen findes en glasdør ind til poolrummet, således at der kan holdes øje med børnene. Glasdøren er udført i termo, og der er på ingen måde
støjgener - trods vandrutschebane og deraf følgende "bomber", som børnene elsker at lave i bassinet. På denne måde kan der både blive holdt øje med børnene fra alrummet, og samtidig giver det en god fornemmelse af
nærhed, selvom rummene er adskilt. I poolrummet findes endvidere en stor rund spa. Spa-badet fyldes med varmt vand fra poolen, så det er klar til brug indenfor få minutter. Der findes både sauna og badeværelse i
forbindelse med poolrummet. Bassinet er i øvrigt udstyret med modstrømsanlæg/ svømmetræner for motionister, der gerne vil svømme længere strækninger.
Huset er udstyret med 8 dobbeltværelser og 4 badeværelser – heraf det ene i poolrummet. Herudover findes et stort fællesrum med billard, bordtennis, fodboldspil, Playstation m.v. I forbindelse med fællesrummet
findes 2 store hemse, der fungerer som legerum og soverum til børnene. Det ene rum er udstyret med TV således, at børnene kan have deres egen fjernsynsstue, og den anden hems er indrettet som soverum med 4
sovepladser til børnene.
I forlængelse af køkken/ alrum findes en rummelig dagligstue med TV og udgang til en stor flisebelagt delvist overdækket terrasse. Haven er anlagt med græsplæne, legeplads for børnene, trampolin m.v.
I forbindelse med udlejning er der et godt samarbejde med opsynsmand og rengøringsfolk, der samvittighedsfuldt holder øje med huset. Opsynsmanden modtager lejere og afregner forbrugsindtægter til ejer af huset
ved afrejse. Samtidig står han for rengøringen af huset, hvilket også afregnes af opsynsmanden.
Ejendommen sælges fuldt møbleret og med alt udstyr. Alt er under ét år gammelt og fremtræder derfor stort set som helt nyt.
Huset er placeret i en udstykning med fællesareal, hvor der er lavet stor fælles legeplads med bl.a. sørøverskib, og der er kun ca. 500 m til stranden.
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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:
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.:
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:

Fritidshus
Sommerhus
BBR meddelelse
Sønderborg Kommune
8p Sarup, Lysabild
100232037
Sommerhusområde
Privat vandforsyningsanlæg
Spildevandskloakeret: Spildevand
Varmepumpe
2021

0
0
0

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

1842 m2
0 m2
Tingbog
281 m2
14 m2

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

0m
m2
267 m2
0 m2
2

Grundejerforening Nej
Tinglyste servitutter:
Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: For et sommerhusområde ved Mommark
Kommuneplan: Sommerhusområde Mommark

BBR
24-03-2022

0
0

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger _ X Ja
Evt. undtagelser hertil vil fremgå af senere købsaftales individuelle vilkår

Nej, dog med følgende undtagelser

Abonnementer:
Stofa TV og internet - Fiber
Udgift kr. 2.028 pr. kvt.
Abonnement hos Wellmore på service og vedligehold af affugter, pool, pool teknik, spa og sauna - kan
overtages
Abonnement hos Vølund på service af varmepumpe - kan overtages
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Gjensidige Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold: Ingen
Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Udvidet forsikring incl. udvidet svamp med råddækning, insekt, rørskade,
stikledning, væggelus, huslejetab, pool og jordvarme mv
Forsikringsselskab: Gjensidige Forsikring
Særlige forhold ved forsikringen: Udvidet forsikring incl. udvidet svamp med råddækning, insekt, rørskade, stikledning,
væggelus, huslejetab, pool og jordvarme mv

Forbrugsafhængige udgifter:
Ejendommens primære varmekilde: Varmepumpe
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast eller flydende brændsel
Oplysningerne stammer fra:
Elforbrug 2. halvår 2021 - 12.607 kwh - kr. 38.456 minus afgift kr. 13.994 - i alt kr. 24.462
Vandforbrug 2. halvår 2021 - 165 kbm á kr. 11,38 - kr. 1.878
+ Fast afgift kr. 540 - i alt kr. 2.418
Vandafledning 2. halvår 2021 - kr. 8.168

Dato: 04.01.2023

Andre forhold af væsentlig betydning:
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.
Køber gøres opmærksom på, at denne ejendom har fået en
ejendomsvurdering som er fastsat efter de nye vurderingsprincipper.
Vurderingen fremgår af nærværende salgsopstilling.
Beskatningsgrundlagene for boligskatten i ejerudgiften for indeværende
år følger det nuværende skattestop for ejendomsværdiskat og
stigningsbegrænsningen på grundskyld.
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.
Ejendomsskat og ejendomsværdiskat
Huset er opført i år 2021, og er derfor endnu ikke vurderet.
Ejendomsskat er i 2022 foreløbig opkrævet med de angivne kr. 1.738 og
ejendomsværdiskatten er anslået til kr. 35.500. Køber er opmærksom
på, at begge disse størrelser kan ændre sig når ny vurdering
fremkommer.

Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen

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.

Udgifter til el, vand og vandafledning
Udgifterne kr. 78.000 er beregnet ud fra forbruget i 2021 i perioden
1.7.2021 - 31.12.2021 omregnet til et helt år. Der er i udregningen taget
højde for afgiftsnedsættelse på elforbruget med kr. 1,11 pr. kwh.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter:
Elinstallationsrapport:
Energimærkning: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype

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

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Grundejerforening
Renovation
Skorstensfejning
Rottebekæmpelse

35.500,00
1.738,38
10.680,00
0,00
6.536,00
521,00
7,00

Ejerudgift i alt 1. år:

54.982,38

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

5.995.000
37.750
13.564
7.500
kr.

6.053.814

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: 04.01.2023

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

DLR

Version 3.1

Realkredittype

Obligationsl
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Restgæld

3.885.696

Obl.
restgæld

Kontantværdi

3.885.696

3.238.728

Optaget
i valuta

DKK

Rente
Kont./pålyd.

1

1. års
ydelse

194.839

Restløbetid

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

29,25
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