Herningvej 101
Ejd. type
Kontantpris
Ejerudgift
Byggeår/ombygget

Rækkehus
1.865.000
2.267
1980/1992

Bolig m2
Værelser
Grund m2
Energimærke

120
4
165
C
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RealMæglerne Bjarne Andersen
Nørre Tranders Vej 19A / 9000 Aalborg / Tlf. 98163735 / www.realmaeglerne.dk/bjarneandersen

RealMæglerne Bjarne Andersen
CVR-nr. 29034362
Nørre Tranders Vej 19A / 9000 Aalborg
Tlf. 98163735 / 9002@mailreal.dk
www.realmaeglerne.dk/bjarneandersen

Salgsopstilling
______________________________________

Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete salgsopstillings indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med sælger.

Adresse: Herningvej 101, 9220 Aalborg Øst
Kontantpris: 1.865.000

Sagsnr.: 47420047 (Bud)
Ejerudgift/md.: 2.267

Dato: 01.12.2020

Beskrivelse:
Velkommen til Herningvej 101 i Aalborg Øst. Her ligger et skønt rækkehus i
børnevenlige og grønne omgivelser.
Ejendommen er beliggende i et roligt og familievenligt kvarter, med mange grønne
arealer og en hyggelig lille skov, som du frit kan benytte. Du har kort afstand til gode
indkøbsmuligheder, og børnene kan færdes sikkert til både skole og fritidsaktiviteter
via de gode stisystemer. Fra det lukkede kvarter er der kort afstand til motorvej E45
med tilkørsel i både syd- og nordgående retning. Du bliver en del af en velfungerende
grundejerforening, der sørger for vedligehold af bl.a. fællesarealer, snerydning, osv.
Mere information herom kan findes når du bestiller salgsmateriale.
Til ejendommen er der en carport på 25 kvm og et skur med masser af plads til
opbevaring. Fra udestuen har du udgang til en overskuelig terrasse. Her kan du sidde
ganske ugeneret, da terrassen er omringet af et hegn og en høj hæk. Solen kan du
nyde stort set hele dagen. For morgensolen har du på terrassen ved facadeindgangen
og fra eftermiddag er den ovre på terrassen.
Du bliver budt velkommen i entreen, der ligger i direkte forbindelse med
fordelingsgangen. Herfra har du adgang til stue, køkken, badeværelse og 1. sal.
Køkkenet er dejligt lyst, med hvide elementer og alt i hårde hvidevarer. Her er der
også spiseplads. I stueetagen ligger boligens ene badeværelse, der er renoveret og
med vaskesøjle. Boligens absolutte hjerterum er stuen. Her er der masser af gode
indretningsmuligheder til en sofagruppe og en større spiseplads, så du kan samle hele
familien. Fra stuen træder du ud i en opvarmet udestue på 18 kvm, med gode
anvendelsesmuligheder. Her er et fantastisk lysindfald og kig ud til den hyggelige
terrasse. Oppe på 1. sal ligger bl.a. tre gode værelser. To af dem er oplagte at
anvende som børneværelser, hvor det sidste egner sig perfekt til soveværelse. Hertil
er et walk-in closet. Udover nogle gode værelser er der også et stort badeværelse
med gulvvarme og håndklædetørre. Sidst men ikke mindst er der over reposen en
hems, der kan bruges som kontor. I stueplan og på 1. sal er der rigtig flotte
egetræsgulve, og så er vinduerne løbende blevet skiftet.

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: Christian Andersen
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Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:

Dato: 01.12.2020

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Rækkehus
Beboelsesejendom
Vurderingsmeddelelse
Aalborg
14 kv Nr. Tranders, Aalborg Jorder
5549135
Byzone
Alment vandforsyningsanlæg
Der henvises til ejendomsdatarapport
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Fjernvarme/blokvarme
1980/1992

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:

2019
1.200.000 kr.
225.300 kr.
1.000.000 kr.
238.400 kr.

Arealer
Grundareal udgør:
Grundareal ifølge:
Hovedbyg. bebyg. areal:
- heraf Udestue
Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger:
- heraf Carport
- heraf skur
Bygningsareal ifølge
- af dato:

165 m2
Tingbogsattest
78 m2
18 m2
0 m2
60 m2
120 m2
25 m2
19 m2
6 m2

Nr. 1 lyst d. 09.08.1976 lbnr. 957482-76 Tillægstekst Byplanvedtægt nr. 49 Filnavn:
76_O-A_76
Nr. 2 lyst d. 08.04.1980 lbnr. 957483-76 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse,
grundejerforening mv, vedtægter Filnavn: 76_AB-A_417
Lokalplan - Langagervej Syd:
https://dokument.plandata.dk/20_1264727_1472560652610.pdf
Kommuneplan:
https://dokument.plandata.dk/11_1106459_DRAFT_1161338656894.pdf

BBR-ejermeddelelse
01.12.2020

Grundejerforeningsforhold
5.000 kr.
Sikkerhed til grf.:
Sikkerhed til ejerforening - Ejerlavet
I form af:
Gartnervænget II
Ingen
Forhøjelse af sikkerhed:

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Kogeplade (Mærke ukendt), Emhætte (Bosch), Ovn (Bosch), Køle/fryseskab (Bosch), Opvaskemaskine (Bosch), Vaskemaskine
(AEG), Tørretumbler (AEG).

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos Privatsikring A/S
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold:

Dato: 01.12.2020

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til side 5

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.044
Forbrug: 419,70 m3
Udgiften er beregnet i år: 2020
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælgers faktiske forbrug er i perioden 13.07.2018 - 01.08.2019 kr. 9.687,43

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 og K3.
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2, K3 og U/N.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 13.08.2020 med energiklassifikation: C.
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Adresse: Herningvej 101, 9220 Aalborg Øst
Kontantpris: 1.865.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Husforsikring
Ejendomsværdiskat
Renovation
Grundejerforening
Rottebekæmpelsesgebyr

Ejerudgift i alt 1 år

Sagsnr.: 47420047 (Bud)
Ejerudgift/md.: 2.267

Dato: 01.12.2020

Pr. år Kontantbehov ved køb
6.072
4.356
10.000
2.656
4.000
121

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet
Forhøjelse-/overtagelsesomk., sikkerhed E/F.,anslået
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået

1.865.000
6.297
12.950
1.730
5.625

I alt

1.891.602

27.205

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på, at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene
finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen.
Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering:
Udbetaling: 95.000 Brutto ekskl. ejerudgift 7.400 md./ 88.801 år Netto ekskl. ejerudgift 6.621 md./ 79.449 år v/25,40%
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. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.
Forudsætninger for standardfinansieringen
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: 01.12.2020
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
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
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Tinglysningsafgiftsreduktion:

I forbindelse med handlens berigtigelse, vil sælgers pant (på nær pant i form af
skadesløsbreve) blive omdannet til afgiftspantebreve ud fra hovedstolsprincippet. Køber kan
herefter anvende afgiftspantebrevene til opnåelse af tinglysningsafgiftsreduktion. Der henvises
til ejendommens blad i tingbogen (hæftelsesrubrikken) for nærmere information vedr.
størrelsen på købers forventede tinglysningsafgiftsreduktion. Ovenstående gælder dog ikke for
pant hvilende på flere ejendomme, hvis den solgte ejendom relakseres fra pantet, eller såfremt
det er fraveget særskilt i handlen.

Dato: 01.12.2020

Gæld udenfor købesummen:

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

Realkredittype

Restgæld

Obl.restgæld

Totalkredit/ Cita

Obligationslån

1.436.809

1.436.809

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.
1.443.843 DKK
-0,18

1. års
ydelse
64.033

Restløbetid
28,00

ÅOP
0,71

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse
Nej

Kontant
regulering

Andre forhold af væsentlig betydning:
Områdeklassificering, byzone
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.
Ejendom under omvurdering
Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er under omvurdering, og at de i salgsopstillingen anførte
ejendomsskatter og ejendomsværdiskat kan blive ændrede som følge af en ændret vurdering. Dette vil få
konsekvens for købers fremtidige ejerudgift. Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf, hverken
mod sælger eller mod medvirkende ejendomsmægler.
Om boligbeskatning
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny ejendomsvurderingslov i kraft, der betyder at den
offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres i 2020 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. Køber
er gjort opmærksom på regeringens forslag om udskydelsen af de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024.
Køber kan læse mere om den forventede ændring af boligskattereglerne på:
https://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2019/oktober/10-centrale-spoergsmaal-og-svar-om-udskydelsen-af-de-ny
e-boligskatteregler
<https://www.de.dk/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=18645&urlid=20207&mailid=1282>”
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Guldkøber

®

Kom først i køen på boligmarkedet. Skriv dig
op i køberkartoteket og få en mail, når nye
boliger matcher dine søgekriterier. Vi holder
øje med hele boligmarkedet, så du altid får
besked - uanset hvor drømmeboligen er sat
til salg.

Vælg din
finansieringspartner med omhu
Når du skal købe ny bolig, står du ofte overfor
et valg af finansieringspartner. Dette valg bør
ske på et oplyst grundlag. Start med at tage en
uforpligtende snak med specialisterne i Jyske
Bank. Så taler du med finansieringspartnere, der tåler
sammenligning på priser, service og personlig
rådgivning.
Tjek selv – det koster ikke noget.
Annonce

Mød holdet bag
dit boligsalg

RealMæglerne - Vi er lokale
En bolighandel er for de fleste en stor og vigtig beslutning, som kun
opleves få gange i livet. Derfor kræver det omhyggelig og grundig
rådgivning - hver gang.
Så vil du have en erfaren ejendomsmægler med rigtigt lokalkendskab
som har handlet boliger i alle typer markeder, så bør du ringe til os. Vi
sætter en ære i at have tilfredse kunder og vi vil ikke sælge dig store
forkromede markedsføringspakker, da vi ved hvordan man sælger boliger.
Vi har samlet mere end 70 års erfaring med handel af fast ejendom i
Nordjylland og vi kan servicere dig fra vores forretning i Vejgaard. Vi
kender området og har boet her hele vores liv.

