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Beskrivelse:

INDFLYTNINGSKLAR, HERSKABELIG VILLA I HELLERUP

Fantastisk smuk ejendom, i rigtig god stand, og med mange muligheder.

Hvis I leder efter et smukt hjem i et børnevenligt og trygt område, hvor I kan bo i 
mange år fremover, så læs med her.

Villaen står en smule tilbagetrukket fra Kildegårdsvej på en 664 kvm stor grund, 
som er flot indrammet af hvidpudsede mure, der skaber et smukt indgangsparti for 
villaen og en ensformig ramme om haven og huset.

Den klassiske villa er fra 1925, og den står yderst velholdt, da den senest er blevet 
renoveret og istandsat i 2015, hvor bl.a. tag og de småsprossede vinduer blev 
skiftet. Ved denne renovation blev der lagt vægt på kvalitet og detaljer, og dette ses 
tydeligt. Villaen er indrettet i en herskabelig, nyromantisk stil med flotte trægulve, 
pejs, smuk hall og masser af kvadratmeter at boltre sig på.

Stueetagen byder på en flot hall, en vestvendt stue med pejs samt spisestuen, som 
åbner op til ikke kun køkkenet, men også ud til en stor, sydvendt fliseterrasse og en 
ugeneret baghave. På 1. salen mødes vi af et lille værelse, som fører ud til en 
gang, hvorfra vi har adgang til et badeværelse og to store værelser. Værelserne er 
ideelle til at huse familiens soveværelser. Fortsætter vi op på 2. etage, helt oppe 
under taget, finder vi et stort disponibelt rum og endnu et badeværelse med kar fra 
2015. I den store, tørre kælder er der vaskerum og hele tre disponible rum.

Med en placering på Kildegårdsvej kommer I til at bo centralt med nærmeste skole 
som genbo, masser af indkøbsmuligheder på Gentoftegade og skøn natur ved 
Gentofte sø.

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: Kim Krabbe
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Tinglyste servitutter:

1. 21.12.1921-6010-03 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, færdselsret 
mv
2. 18.12.1931-9599-03 Dok om byggelinier mv

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans 
Jensens Vej.
Lokalplan: Lokalplan 395 for altaner og tageterasser i villaområder
Kommuneplan: Kildegård Privatskole m.v. ved Kildegårdsvej
Kommuneplan: Niels Andersens Vej og Hans Jensens Vej

Tinglyste servitutter:

1. 21.12.1921-6010-03 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, færdselsret 
mv
2. 18.12.1931-9599-03 Dok om byggelinier mv

Alle matrikelnumre
4tn Gentofte
4tn Gl. Brede Udgået

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Gentofte Kommune
Matr.nr.: 4tn Gentofte m.fl.
BFE-nr. 2001076
Zonestatus: Byzone
Vand:
Vej:
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1925 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 4.300.000
Heraf grundværdi: 2.482.400
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.310.000
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
De i ejendommen værende hvidevare.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  664 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  95 m2

Kælderareal:  95 m2

Udnyttet tagetage:  76 m2  
Boligareal i alt:  171 m2

Andre bygninger i alt:  10 m2

 - Garage areal heraf 10 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 03-10-2018

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 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Andre forhold af væsentlig betydning:

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.

Ny offentlige ejendomsværdi og grundværdi i 2019
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 træder en ny ejendomsvurderingslov i 
kraft, der betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der 
offentliggøres i 2019 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:
 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 0 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: 

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1, K2, K3 
og UN (undersøges nærmere)
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K1, K2, K3 og UN (undersøges 
nærmere)
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.

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: 7.495.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 46.660
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 7.581
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 5.900

I alt kr. 7.555.141 

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
købers finansiering, herunder garantistillelse og eventuel kurssikring.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 23.100,00
Ejendomsskat 23.993,00
Husforsikring (anslået) 7.500,00
Grundejerforening 0,00
Renovation (anslået) 2.350,00
Skorstensfejer (anslået) 480,00
Rottebekæmpelse (anslået) 130,00

Ejerudgift i alt 1. år: 57.553,00

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

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
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


