
Villa, 1 fam.

Kontant: 5.750.000
Ejerudgift pr. md.: 5.505
Udbetaling: 290.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:27.891/22.489

Bolig m2: 171
Stue/Vær.: 3/3
Byggeår: 1939
Grund m2: 724
Kælder m2: 118

Energi: C
Sag: 142KK000992

Kontakt:
Kristian Kofoed
Ejendomsmægler MDE, HD (O)
Tlf.: 45851230
Email: kristian.kofoed@danbolig.dk

Ansvarlig ejendomsmægler:
Allan F. Lindgreen
Ejendomsmægler, MDE - Daglig leder

GRØNNEVEJ 111, 2830 VIRUM

RUMMELIG OG FLOT MURERMESTERVILLA I VIRUM MED MEGET FLOT TILSTANDSRAPPORT!



Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Grønnevej 111, 2830 Virum Sagsnr.: 142KK000992 Dato: 27.11.2015
Kontantpris: 5.750.000 Ejerudgift/md.: 5.505

Beskrivelse:
Næsten 300 etagemeter bolig og en adresse lige midt i Virums smørhul. Lyder det som
noget for dig og din familie? Så skal I komme og opleve denne rummelige toplansvilla, der
byder på store oplevelser i hverdagen til alle i familien.

Fra villaen smutter børnene hurtigt og trygt til de daglige aktiviteter og Virums mange
herligheder. 400 meter fra villaen ligger daginstitutioner og Fuglsanggårdsskolen, og lige
så tæt på er svømmehal, Virumhallen og forstadens boldbaner. Det tager kun fem
minutter at gå til Fakta og Virum Torvs indkøbsmiljø med flere supermarkeder og et
varieret udvalg af specialforretninger. Ved torvet ligger også Virum Station med S-tog til
Lyngby på fem minutter og til hovedstadens centrum på en lille halv time.

Villaen er en ægte murermestervilla, der er indrettet med en stueetage og en første sal,
der tilsammen giver 171 kvadratmeter. Dertil kommer en fuld kælder med 118
kvadratmeter i god boligstandard og fint integreret i villaen. Stueetagen er hjemmets lyse
centrum, hvor I kan nyde samværet i det store køkken-alrum og i de to stemningsfulde
stuer med brændeovn og flot lysindfald på det originale plankegulv. Og når det er tid til at
give sanserne en lille pause, kan alle få deres private helle ved at søge op i værelserne på
første sal eller ned i underetagen, der byder på gildesal og flere behagelige, disponible
rum.

Villaens placering på grunden deler haven op i to ugenerede afsnit, der fanger solen hele
dagen, som de orienterer sig mod henholdsvis øst og vest. Dertil kommer en sydvendt
træterrasse, der hævet et stykke over grunden giver et fint kig til den grønne have.

Garagen på 35 m2 er opført i 1987 og er i samme arkitektoniske stil som hovedbygningen.
Der er rigeligt med plads til bil, cykler, haveredskaber, depot under taget og i indrettet
depot under gulvplan.
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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: Allan F. Lindgreen
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Adresse: Grønnevej 111, 2830 Virum Sagsnr.: 142KK000992 Dato: 27.11.2015
Kontantpris: 5.750.000 Ejerudgift/md.: 5.505

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Køle/fryseskab, komfur, emhætte og opvaskemaskine mrk: Scholtes
Vaskemaskine og tørretumbler mrk: Bosch

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Se tingbogsattest, ejendomsdatarapport samt tilstandsrapporten.
Med hensyn til planforhold (Region-/lokal-/byplanvedt./varmeplan)henvises der til
ejendomsdatarapporten.
Nr. 1 lyst d. 29.07.1936 lbnr. 6950-04 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Nr. 2 lyst d. 10.06.1941 lbnr. 3223-04 Dok om byggelinier mv
Nr. 3 lyst d. 19.03.1987 lbnr. 6286-04 Dok om evt fjernelse af garage

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa, 1 fam.
Må benyttes til: Beboelsesejendom
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Lyngby-Taarbæk
Matr.nr.: 7 ba Virum By, Virum
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Se ejendomsdatarapport
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens

renseanlæg
Varmeinstallation: Naturgas
Opført/ombygget år: 1939

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2014
Offentlig ejendomsværdi: 3.150.000 kr.
Heraf grundværdi: 1.500.700 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.677.500 kr.
Grundskatteloftværdi: 1.355.600 kr.

Arealer
Grundareal udgør: 724 m2

- heraf vej 0 m2

Grundareal ifølge: Tingbogsattest

Hovedbyg. bebyg. areal: 118 m2

Kælderareal: 118 m2

Udnyttet tagetage: 53 m2

Boligareal i alt: 171 m2

Andre bygninger: 35 m2

 - heraf Garage 35 m2

Bygningsareal ifølge: BBR-ejermeddelelse
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Adresse: Grønnevej 111, 2830 Virum Sagsnr.: 142KK000992 Dato: 27.11.2015
Kontantpris: 5.750.000 Ejerudgift/md.: 5.505

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold: Se forsikringspolice.

Andre forhold af væsentlig betydning:

Pr. 1. januar 2008 blev samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt
områdeklacificeret som lettere forurenet, jf. § 1, i lov om  nr. 507 af 7. juni 2006 om
ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende
områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så
fald skal ske gennem et kommunalt regulativ. Medvirkende ejendomsmægler
repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber
opfordres derfor til at søge egen rådgiver.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.652 Forbrug: 1.763 m3

Udgiften er beregnet i år: 2015

Ejendommens primære varmekilde: Naturgas

Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug

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 K2. Der
foreligger byggeteknisk rapport vedrørende ejendommen.

Elinstallationsrapport:  Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2.

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 29.06.2011 med energiklassifikation: C.
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Adresse: Grønnevej 111, 2830 Virum Sagsnr.: 142KK000992 Dato: 27.11.2015
Kontantpris: 5.750.000 Ejerudgift/md.: 5.505

Gæld udenfor købesummen:

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: 290.000 Brutto ekskl. ejerudgift 27.891 md./ 334.690 år Netto ekskl. ejerudgift 22.489 md./ 269.869 år v/28,31%
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: 27.11.2015
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: 1/8 - 1/2
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.

Ejerudgift i alt 1 år 66.057

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

Ejendomsskat 30.481
Husforsikring 5.475
Ejendomsværdiskat 26.775
Renovation 2.718
Skorstensfejning 485
Rottebekæmpelse 123

Kontantpris/udbetaling 5.750.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 6.975
Tinglysningsafgift af skødet 36.160
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 12.500
Tinglysningsafgift ved transport af evt. ejerpantebrev 1.660

I alt 5.807.295
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Ingen



Adresse: Grønnevej 111, 2830 Virum Sagsnr.: 142KK000992 Dato: 27.11.2015
Kontantpris: 5.750.000 Ejerudgift/md.: 5.505

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

Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Valuta Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant
regulering

Realkredit Danmark/F3K FlexLån® Kontantlån 321.096 320.103 322.260 EUR 0,83 23.393 15,25 1,18 Nej

Realkredit Danmark/F3K FlexLån® Kontantlån 225.734 224.988 226.753 DKK 0,75 16.135 15,25 1,05 Nej

Realkredit Danmark/F1K FlexLån® Kontantlån 486.639 484.798 487.519 DKK 0,51 21.604 19,25 0,62 Nej
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