
 RØMØ - Sønderby Huk 2, Havneby
Rømø Klithuse - spændende
projekt

• Projektsalg
• 90 m2 velindrettet bolig
• Helårs- og fritidsbolig
• Centralt i Havneby
• Smukke omgivelser
Sagsnr. 29801228

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
Michael Riis
Indehaver, Ejendomsmægler MDE
Tlf. 40363891

Kontantpris  1.895.000

Ejerudgift pr. md.  2.452

Finansieret:

Udbetaling  95.000

Brutto/netto ekskl. ejerudgift  9.620/7.661

Bolig m2 90 Etage 

Vær 3 Opført 2016
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Nybolig Skærbæk & Rømø
Storegade 38A, 6780 Skærbæk

Tlf.: 74752488, Fax.: 74752888
6780@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Sønderby Huk 2, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29801228 Dato: 24.09.2016
Kontantpris: 1.895.000 Ejerudgift/md.: 2.452

Beskrivelse:
Drømmer du om at få et nyt, lyst og moderne fritidshus i smukke omgivelser samt i
gåafstand til Havneby? Så har du muligheden nu. Espersen og Engbo ApS udbyder i
samarbejde med Nybolig 1. etape af 25 arkitekttegnede, fritliggende klithuse i høj
håndværksmæssig standard.
Området, husene bliver opført i, er et ældre, kuperet plantageområde med lyng og
lavklædte klitter.
Der er i dette projekt lagt vægt på stor fleksibilitet, mange valgmuligheder og på at skabe
lyse, funktionelle og velindrettede boliger, der matcher en moderne livsstil. Køber vil have
mulighed for at organisere planløsningen i det enkelte hus, så det helt matcher ønsker og
behov. Der vil ligeledes være mulighed for tilvalg af udstyr og faciliteter i og omkring huset,
såsom sauna, udendørs spa, hvidevarer, inventar i køkken & bad m.m. Yderligere
oplysninger omkring materialer og priser på tilvalg findes i den særskilte
materialebeskrivelse.
Der budgetteres en lejeindtægt på 80-85.000,- for et hus med sauna.
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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: Michael Riis
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Nybolig Skærbæk & Rømø
Storegade 38A, 6780 Skærbæk

Tlf.: 74752488, Fax.: 74752888
6780@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Adresse: Sønderby Huk 2, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29801228 Dato: 24.09.2016
Kontantpris: 1.895.000 Ejerudgift/md.: 2.452

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Kogeplade mrk. Bosch, indbygningsovn mrk. Bosch, emhætte, opvaskemaskine mrk. Bosch, køleskab mrk. Vestfrost

Tilvalg
Sauna er tilvalg og indgår ikke i udbudprisen. Tilvalg af sauna koster kr. 28.000,-.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger         Ja     X    Nej, idet evt. undtagelser hertil vil fremgå af senere
købsaftales individuelle vilkår.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Øvrige forhold
Ejendomsværdiskatten er beregnet på baggrund af kontantprisen, idet ejendommen endnu
ikke er vurderet. Fremtidig ejendomsværdiskat beregnes på baggrund af ny off. vurdering på
ejendommen. Ejendomsskat og rottebekæmpelse er anslåede beløb, idet der endnu ikke
foreligger en off. vurdering. Ligeledes er fællesudgifter anslået, da der endnu ikke er stiftet
en ejerforening. Sikkerhed til ejerforeningen er anslået og vil først blive fastsat ved den
stiftende generalforsamling.

Anvendelsesudgifter
Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at angive en opgørelse over det seneste
årsforbrug af vand og varme, idet boligen sælges som projektsalg. Derfor er de anførte
udgifter til forbrug anslåede beløb.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Fritidshus
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: Kommunale oplysninger
Kommune: Tønder
Matr.nr.: 279  Kirkeby, Rømø, beliggende på "Sokkelgrund som. 1802
Ejerl.nr.:
Zonestatus: Byzone
Vand: Offentlig
Vej: Fælles/privat
Kloak: Offentlig
Varmeinstallation: Danfoss luft til vand varmepumpe
Opført/ombygget år: 2016

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2015
Offentlig ejendomsværdi: 1.200.000 kr.
Heraf grundværdi: 388.400 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.200.000 kr.
Grundskatteloftværdi:

Arealer
Tinglyst areal: 90 m2

heraf boligareal: 90 m2

heraf andre arealer. 0 m2

BBR-boligareal: 90 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter: Fordelingstal
Tinglyst fordelingstal:
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 10.000 kr.
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende

Forhøjelse af sikkerhed:
I form af:
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Nybolig Skærbæk & Rømø
Storegade 38A, 6780 Skærbæk

Tlf.: 74752488, Fax.: 74752888
6780@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Adresse: Sønderby Huk 2, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29801228 Dato: 24.09.2016
Kontantpris: 1.895.000 Ejerudgift/md.: 2.452

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: offentliggjort prisliste hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:  Insekt: Rørskade:
Forbehold: Der foreligger endnu ikke et forsikringstilbud, hvorfor dækning og præmie m.v. er anslået.

Ejendommens nuværende forsikringsforhold:
Forsikringsselskab:
Særlige forhold ved forsikringen:

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til sidste side i salgsopstillingen.

Husene opføres som helårshuse og lever derfor op til de nyeste energimæssige krav. De
ydre materialer og farver er fastlagt så de overholder lokalplanen og sikrer et ensartet
byggeri, som vil passe godt ind i naturen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen.

Ejendommens primære varmekilde: Danfoss luft til vand varmepumpe

Ejendommens supplerende varmekilde: ingen

Der henvises til sidste side i 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.

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: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning.
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Nybolig Skærbæk & Rømø
Storegade 38A, 6780 Skærbæk

Tlf.: 74752488, Fax.: 74752888
6780@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Adresse: Sønderby Huk 2, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29801228 Dato: 24.09.2016
Kontantpris: 1.895.000 Ejerudgift/md.: 2.452

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: 95.000 Brutto ekskl. ejerudgift 9.620 md./ 115.446 år Netto ekskl. ejerudgift 7.661 md./ 91.926 år v/29,46%
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: 24.09.2016
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: Finanseringen er lovbestemt og kan ikke forventes opnået.
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 29.422

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

Ejendomsskat 8.000
Husforsikring 5.000
Ejendomsværdiskat 12.000
Renovation 2.902
Ejerforening 1.500
Rottebekæmpelse 20

Kontantpris/udbetaling 92.250
Tinglysningsafgift af skødet 13.060

I alt 106.166

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt
udgifter til:
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Nybolig Skærbæk & Rømø
Storegade 38A, 6780 Skærbæk

Tlf.: 74752488, Fax.: 74752888
6780@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Adresse: Sønderby Huk 2, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29801228 Dato: 24.09.2016
Kontantpris: 1.895.000 Ejerudgift/md.: 2.452

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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