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SALGSOPSTILLING

Vejlesøparken 9, 2. TH.
2840 Holte

Sagsnr.: JN05428
Kontantpris: 3.175.000
Udbetaling: 160.000
Ejerudgift md./år:
5.098/61.182
Brutto/Netto excl.
ejerudgifter: 15.533/12.763
Boligtype: Ejerlejl.
Opført: 1973
Bolig: 126
Stuer/vær./etage: 2/3/2
   Altan/have: Ja/Nej
Elevator: Ja
Energimærke: D
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BILLEDER

Vejlesøparken 9, 2. TH.
2840 Holte

Sagsnr.: JN05428

Materialer m.v.
Facademure: Beton
Tag: Built-up
Tagmateriale: Tagpap
Lofter: Beton
Gulve: Parket/klinker
Vinduer: Termo
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En af Vejlesøparkens meget attraktive lejligheder beliggende på 2. sal ii Blok 5 udbydes nu til salg. Lejligheden fremstår i oprindelig, men absolut pæn og
velholdt stand, og bliver nymalet og får afslebet gulve af sælger. Lejligheden byder indenfor i god og møblerbar entré med stor skabsvæg og adgang til
gæstetoilet. Værelsesgang med gæsteværelse, kontor  samt stort soveværelse med skabsvæg og adgang til badeværelse med kar. Lyst og åbent køkken i
direkte forbindelse med spisestuen, hvorfra der er udgang til den vestvendte, solrige altan med kig til de omkransende, grønne områder. Fra såvel entré som
spisestue er der adgang til den store, lyse opholdsstue med vinduespartier i fuld bredde, der lader solen skinne ind fra middagstid til solnedgang.
Vejlesøparken er et meget velholdt boligkompleks og fremstår således med sine store, grønne parklignende arealer som et meget attraktivt byggeri. I
gåafstand findes endvidere rekreative områder som Geels Skov og Vejlesø med rigt dyreliv - stisystemer leder én direkte dertil. Holte station samt Holte
Midtpunkt nåes ligeledes nemt såvel gående som kørende. En absolut seværdig og skøn lejlighed med en rigtig god beliggenhed! Billederne stammer fra en

Se de mange billeder, læs om alle detaljer på www.jespernielsen.dk og FIND HJEM

BILLEDER

Vejlesøparken 9, 2. TH.
2840 Holte

Sagsnr.: JN05428

Afstand til
Skole: 1.300 m
Indkøb: 1.000 m
Bus/Tog: 500 m
Daginstitution: 50 m

 ..... læs mere på side 1a
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PLANTEGNING

Vejlesøparken 9, 2. TH.
2840 Holte

Sagsnr.: JN05428

Serviceoplysninger:
El: Dong energy
Vand: Offentligt
Varme: Fjernvarme
Kloak: Offentligt



EJENDOMSMÆGLERFIRMAET
JESPER NIELSEN
Øverødvej 76 2840 Holte
tlf. 45412020 fax 45412030
findhjem@jespernielsen.dk
www.jespernielsen.dk

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Vejlesøparken 9, 2. TH., 2840 Holte Sagsnr.: JN05428 Dato: 14.01.2016
Kontantpris: 3.175.000 Ejerudgift/md.: 5.098

Beskrivelse:

5 VÆR.
MED
ALTAN

En af Vejlesøparkens meget attraktive lejligheder beliggende på 2. sal ii Blok 5 udbydes nu
til salg. Lejligheden fremstår i oprindelig, men absolut pæn og velholdt stand, og bliver
nymalet og får afslebet gulve af sælger. Lejligheden byder indenfor i god og møblerbar
entré med stor skabsvæg og adgang til gæstetoilet. Værelsesgang med gæsteværelse,
kontor  samt stort soveværelse med skabsvæg og adgang til badeværelse med kar. Lyst
og åbent køkken i direkte forbindelse med spisestuen, hvorfra der er udgang til den
vestvendte, solrige altan med kig til de omkransende, grønne områder. Læs mere side 2.
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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: Jesper Nielsen



Adresse: Vejlesøparken 9, 2. TH., 2840 Holte Sagsnr.: JN05428 Dato: 14.01.2016
Kontantpris: 3.175.000 Ejerudgift/md.: 5.098
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En af Vejlesøparkens meget attraktive lejligheder beliggende på 2. sal ii Blok 5 udbydes nu til salg. Lejligheden fremstår i oprindelig, men absolut pæn og velholdt stand, og bliver nymalet og får afslebet gulve af sælger. Lejligheden
byder indenfor i god og møblerbar entré med stor skabsvæg og adgang til gæstetoilet. Værelsesgang med gæsteværelse, kontor  samt stort soveværelse med skabsvæg og adgang til badeværelse med kar. Lyst og åbent køkken i
direkte forbindelse med spisestuen, hvorfra der er udgang til den vestvendte, solrige altan med kig til de omkransende, grønne områder. Fra såvel entré som spisestue er der adgang til den store, lyse opholdsstue med
vinduespartier i fuld bredde, der lader solen skinne ind fra middagstid til solnedgang. Vejlesøparken er et meget velholdt boligkompleks og fremstår således med sine store, grønne parklignende arealer som et meget attraktivt
byggeri. I gåafstand findes endvidere rekreative områder som Geels Skov og Vejlesø med rigt dyreliv - stisystemer leder én direkte dertil. Holte station samt Holte Midtpunkt nåes ligeledes nemt såvel gående som kørende. En
absolut seværdig og skøn lejlighed med en rigtig god beliggenhed! Billederne stammer fra en tilsvarende lejlighed.



Adresse: Vejlesøparken 9, 2. TH., 2840 Holte Sagsnr.: JN05428 Dato: 14.01.2016
Kontantpris: 3.175.000 Ejerudgift/md.: 5.098

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Mægler har ikke kendskab til medfølgende hårde hvidevarer - Hårde hvidevarer medfølger uden ansvar for sælger

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

1: De Coninckssti/Vejlestien. 2: Dok om fredning. 3: Dok om vederlagsfrit afståelse af
arealer. 4: Byplan. 5: Dok om færdselsret, forsynings/afløbsledninger mv. 6: Dok om
færdselsret mv. forsynings/afløbsledninger. 7: Dok om forsynings/afløbsledninger mv. 8:
Dekl. vedr. tilladelse til beredskabsstyrelsen. 9: Dok om transformerstation mv. 10: Dok.
vedr. tilslutningspligt til naturgas. 11: Lejekontrakt mellem A/S Opnæsgård II og Telia A/S
vedr. opsætning af antenner mm. 13: Vedtægter for Grundejerforeningen Vejlesøparken. 14:
Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 1dt Geelskov.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum, Fælles vaskeri, cykelkælder, Legeplads, Fælleslokaler

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Ejerlejlighed, beboelse
Ifølge: Ejendomsvurdering
Kommune: Rudersdal
Matr.nr.: 1 dt Geelskov, Ny Holte. 1 dy Geelskov, Ny Holte
Ejerl.nr.: 194
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Se kommunalt oplysningsskema
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el.

varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1973

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2013
Offentlig ejendomsværdi: 1.250.000 kr.
Heraf grundværdi: 465.800 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.575.000 kr.
Grundskatteloftværdi: 508.300 kr.

Arealer
Tinglyst areal: 117 m2

heraf boligareal: 117 m2

heraf andre arealer. 0 m2

BBR-boligareal: 126 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter: fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 117/25786
Adm. fordelingstal: 117/25786
Sikkerhed til ejerforening: 500 kr.
I form af: Byrde lyst pantstiftende

Forhøjelse af sikkerhed: 55.000 kr.
I form af:
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Sikkerhed til ejerforening



Adresse: Vejlesøparken 9, 2. TH., 2840 Holte Sagsnr.: JN05428 Dato: 14.01.2016
Kontantpris: 3.175.000 Ejerudgift/md.: 5.098

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

Andre forhold af væsentlig betydning:

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 10.800 Forbrug:

Udgiften er beregnet i år:

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Oplysningerne stammer fra: Sælger
Der henvises til side 5

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 vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport.

Elinstallationsrapport:  Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport.

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 23.11.2010 med energiklassifikation: D.
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Adresse: Vejlesøparken 9, 2. TH., 2840 Holte Sagsnr.: JN05428 Dato: 14.01.2016
Kontantpris: 3.175.000 Ejerudgift/md.: 5.098

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: 160.000 Brutto ekskl. ejerudgift 15.533 md./ 186.401 år Netto ekskl. ejerudgift 12.763 md./ 153.157 år v/26,06%
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: 14.01.2016
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: 1/2 - 1/8 Forbehold: Der henvises til side 5
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 61.182

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

Ejendomsskat 10.954
Ejendomsværdiskat 15.750
Ejerforening 34.462
Rottebekæmpelse 16

Kontantpris/udbetaling 3.175.000
Tinglysningsafgift af skødet 20.760
Ejerskiftegebyr til Administrator 1.875
Etablering af sikkerhed til ejerforening Tinglsyningsafgift samt gebyr herfor anslået 4.700

I alt 3.202.335
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Ingen



Adresse: Vejlesøparken 9, 2. TH., 2840 Holte Sagsnr.: JN05428 Dato: 14.01.2016
Kontantpris: 3.175.000 Ejerudgift/md.: 5.098

Forbrugsafhængige udgifter
Der betales aconto varme med kr. 900 pr. måned. - vand betales via fællesudgifterne. Der udarbejdes ikke særskilt
opgørelse over vand. - Anførte forbrug udgør seneste årsforbrug. Ændringer i forbruget må forventes.

Standardfinansieringsforbehold:
Standardfinansieringen i nærværende salgsopstilling kan ikke opnås, idet ejerskiftelånet skal reduceres med
tinglyst sikkerhed til ejerforeningen på kr. 55.000.

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
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