
 RØMØ - Sønderby Huk 4, Havneby
Rømø Klithuse - prøvehus i
spændende projekt

• Nyopført prøvehus 140 m2
• Velindrettet bolig
• Helårs- samt fritidsbrug
• Centralt beliggende i Havneby
• God indretning
Sagsnr. 29815031

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

Kontantpris  2.475.000

Ejerudgift pr. md.  2.481

Finansieret:

Udbetaling  125.000

Brutto/netto ekskl. ejerudgift  12.535/9.983

Bolig m2 140 Grund m2 300

Stue/vær 2/4 Opført 2015



Ejendommen Stue Stue

Spisestue Køkken Badeværelse

Soveværelse Badeværelse Ejendommen



Nybolig Skærbæk & Rømø
Storegade 38A, 6780 Skærbæk

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

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Sønderby Huk 4, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29815031 Dato: 24.09.2016
Kontantpris: 2.475.000 Ejerudgift/md.: 2.481

Beskrivelse:
Drømmer du om at få et nyt, lyst og moderne fritidshus beliggende i smukke omgivelser
samt i gåafstand til Havneby? Så har du muligheden nu.

Huset er yderst centralt beliggende i Havneby, tæt ved indkøb, havnen, butikker og
ferieområde med welness cneter, bowling mm. Grunden er et lettere kuperet
plantageområde med lyng og lavklædte klitter.

Dette flotte hus er opført med ydervægge i træbeklædning og tagpap med listedækning og
træ/aluvinduer. Boligarelaet fordeler sig i stueplan på entre med trappe til 1. sal,
badeværelse, sauna, dejligt lyst køkken/alrum med brændeovn og udgange til den
plankelagte terrasse med udepejs samt udendørs spabad. I stueetagen en endvidere 2
gode soerum. 1. salen er indrettet med rummelig opholdsstue, badeværelse og yderligere
2 gode soverum. Fra stuen udgang til altan. Det lille grundstykke gør det hele lidt
nemmere og du kan slappe af og nyde det dejlige hus og vejret.

Ejendommen er opført som helårshus 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 passer godt ind i naturen.

Til trods for ejendommens status som helårsbolig kan denne anvendes som fritidshus.

Der er lagt vægt på at boligen er funktionel og velindrettet i moderne livsstil og i gode
matrerialer. Absolut et besøg værd.

Ved udlejning budgetteres en lejeindtægt til ejer på kr. 105-110.000 kr. med sauna.
Indsættes udendørs spa budgetteres der med en lejeintægt til ejer på kr. 125-135.000 kr.
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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
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Adresse: Sønderby Huk 4, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29815031 Dato: 24.09.2016
Kontantpris: 2.475.000 Ejerudgift/md.: 2.481

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

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:

Respekt af udlejningsaftale
I det omfang at et sommerhus udlejes via bureau, skal køber påregne, at udlejningsaftaler
efter overtagelsesdagen skal respekteres, samt at udlejningsaftalen med bureauet, under
visse omstændigheder, løber i op til 19 mdr. efter overtagelsen. Udlejningsaftalen kan
normalt ikke opsiges uden godtgørelse til udlejningsbureauet. Køber har dog mulighed for
at "ejerspærre" en stor del af perioden. Forhør nærmere herom på tlf. 7475 2488.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Fritidshus
Må benyttes til: Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

forskelsværdi max. 10 %
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Tønder
Matr.nr.: 1802  Kirkeby, Rømø. Beliggende på "sokkelgrund" som en del
Zonestatus: Sommerhusområde
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Fælles/privat
Kloak: Offentlig
Varmeinstallation: Danfoss luft til vand varmepumpe
Opført/ombygget år: 2015

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2014
Offentlig ejendomsværdi: 1.500.000 kr.
Heraf grundværdi: 388.400 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.500.000 kr.
Grundskatteloftværdi:

Arealer
Grundareal udgør: 300 m2

- heraf vej 0 m2

Grundareal ifølge: Bygningsattest

Hovedbyg. bebyg. areal: 140 m2

Kælderareal: 0 m2

Udnyttet tagetage: 0 m2

Boligareal i alt: 140 m2

Andre bygninger: 0 m2

Bygningsareal ifølge: BBR-ejermeddelelse
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  Insekt: Nej Rørskade: Nej
Forbehold:

Andre forhold af væsentlig betydning:

Køber skal påregne udgift til modtagelse af TV-signal. Der er ikke afsat beløb til det i
salgsopstillingen.

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

Ejendommens primære varmekilde: Danfoss luft til vand varmepumpe

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: Den foreliggende tilstandsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret
K2, K3 eller U/N.

Elinstallationsrapport:  Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås.

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning.
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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: 125.000 Brutto ekskl. ejerudgift 12.535 md./ 150.418 år Netto ekskl. ejerudgift 9.983 md./ 119.795 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 29.775

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

Ejendomsskat 8.250
Husforsikring 5.000
Ejendomsværdiskat 15.000
Grundejerforening 1.500
Rottebekæmpelse 25

Kontantpris/udbetaling 2.475.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 4.945
Tinglysningsafgift af skødet 16.560
Gebyr for overtagelse af pantebrev, anslået 1.660

I alt 2.498.165

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., købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske.
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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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