Sanatorievej 13, 1.
8600 Silkeborg - Silkeborg Sydby
Ejerlejlighed
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:
Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.695.000
1.507
85.000
7.489/6.286

Bolig m2:
Stue/Vær.:
Byggeår:

Energi:
Sag:

71
1/2
1900

D
286E0008883

Kontakt:
Simon Freund Jensen
Indehaver - ejendomsmægler, MDE
Tlf.: 8682 9411
simon.jensen@danbolig.dk
Ansvarlig ejendomsmægler:
Simon Freund Jensen
Indehaver - ejendomsmægler, MDE

Lækker totalmoderniseret ejerlejlighed i
Sydbyen!.

danbolig Silkeborg
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CVR nr. 36049162
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Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Sanatorievej 13, 1., Silkeborg Sydby, 8600 Silkeborg
Kontantpris: 1.695.000

Sagsnr.: 286E0008883
Ejerudgift/md.: 1.507

Dato: 09.09.2018

Beskrivelse:

Danbolig Silkeborg har nu fornøjelsen af, at byde velkommen til denne toplækre
3-værelses ejerlejlighed beliggende på en attraktiv adresse i Silkeborg! Lejligheden er
en 1. sals lejlighed i en moderejendom kun med 2 lejligheder. Ejendommen er
beliggende på Sanatorievej i det populære Silkeborg Syd, hvor vi finder Indelukket,
Remstrup Å, store skovområder med søer og indkøb indenfor 5 minutters gang,
ligesom Silkeborg Midtbys mange muligheder ligger lige rundt om hjørnet.
Lejligheden blev totalmoderniseret i 2014/2015, her kan blandt andet nævnes; lofter til
kip med synlige bejdsede spær, gipslofter, lyse glatte vægge, efterisoleret i lofter,
skunk og skråvægge, nyt køkken, nyt bad og meget mere. Lejligheden fremstår derfor
lys og yderst funktionel med en moderne åben indretning og ikke mindst,
indflytningsklar!
Via entréen kommer man til det åbne lækre alrum, med et lyst og moderne køkken i
forbindelse med stue og spisestue. Køkkenet er med kogeø, således at der, med
fordel, kan stå et par barstole på den anden side af øen. Her er der plads til spisebord
og opholdsstue, hvor 2 store kviste sørger for et lækkert lysindfald - dette kombineret
med kiplofter og de synlige spær, gør dette rum helt unikt. Herfra der er adgang til 2
værelser i en fornuftig størrelse. Det ene værelse i dag indrettet som walk-in closet,
hvilket kan nedlægges hvis man ønsker et godt reelt værelse i stedet. Derudover er
der et godt badeværelse med niche, lyst inventar og vaskeplads til vaskemaskine og
tørretumbler.
Der er til lejligheden eget udhus på 16 m², hvor mulighederne er mange og adgang til
fælles have med en dejlig aftensol.
Denne lejlighed er sjældent set udbudt, så ring til danbolig Silkeborg på 8682 9411
allerede i dag for en fremvisning.

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: Simon Freund Jensen
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Adresse: Sanatorievej 13, 1., Silkeborg Sydby, 8600 Silkeborg
Kontantpris: 1.695.000

Sagsnr.: 286E0008883
Ejerudgift/md.: 1.507

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Ejerlejlighed
Beboelsesejendom
Kommunale oplysninger
Silkeborg
130 n Silkeborg Markjorder

BFE-nr.:
2
Ejerl.nr.:
Byzone
Zonestatus:
Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vand:
Vej:
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Kloak:
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el.
Varmeinstallation:
varmluftanlæg)
1900
Opført/ombygget år:
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:

Dato: 09.09.2018

2016
1.795.000 kr.
255.680 kr.
639.200 kr.

Arealer
Tinglyst areal:
heraf boligareal:
heraf andre arealer.
BBR-boligareal:
BBR øvrige arealer:
- Udhus:

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal:
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening:
I form af:

66 m2
66 m2
0 m2
71 m2
16 m2
16 m2

09.07.1895: Dok om byggeafstand.
07.07.1896: Dok om fælles brandmur/gavl mv.

Tinglyst fordelingstal
40/100
40/100

Forhøjelse af sikkerhed:
I form af:

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Ovn, kogeplade, emhætte, køleskab, opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter
Eget 16 m² udhus samt fælles have.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Adresse: Sanatorievej 13, 1., Silkeborg Sydby, 8600 Silkeborg
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Forsikringsforhold:

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

Dato: 09.09.2018

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til side 5

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 6.000

Forbrug:

Udgiften er beregnet i år: 2018
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Anslået
Da ejendommen er under udstykning til ejerlejligheder anslåes forbruget ud fra lejerens 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.
Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 08.03.2018 med energiklassifikation: D.
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Adresse: Sanatorievej 13, 1., Silkeborg Sydby, 8600 Silkeborg
Kontantpris: 1.695.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Ejendomsværdiskat
Renovation
Rottebekæmpelse
Bidrag til fælleskonto, til forsikring og varmeadministration

Sagsnr.: 286E0008883
Ejerudgift/md.: 1.507

Dato: 09.09.2018

Pr. år Kontantbehov ved køb
6.557
6.392
2.251
43
2.844

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

1.695.000
4.750
11.860

I alt

1.711.610

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.

Ejerudgift i alt 1 år

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

18.086

Gæld udenfor købesummen:
Ingen

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: 85.000 Brutto ekskl. ejerudgift 7.489 md./ 89.867 år Netto ekskl. ejerudgift 6.286 md./ 75.432 år v/27,45%
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: 29.08.2018
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.

Version 2.4 E/SO

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4

Adresse: Sanatorievej 13, 1., Silkeborg Sydby, 8600 Silkeborg
Kontantpris: 1.695.000

Sagsnr.: 286E0008883
Ejerudgift/md.: 1.507

Dato: 09.09.2018

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

Realkredittype

Restgæld

Obl.restgæld

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

Andre forhold af væsentlig betydning:
Om boligbeskatning:
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 træder en ny ejendomsvurderingslov i kraft, der betyder at den
offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres i 2019 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.
Lejligheden er under udstykning:
Da lejligheden er under udstykning til ejerlejlighed, så er der derfor flere værdier i salgsopstillingen, som er
anslået. Eejendomsværdi er sat til kontantprisen. Grundprisen er fordelingstallet 40/100 af den samlede
grundværdi, hvilket ejendomsværdiskattegrundlaget også er sat ud fra. Ejendomsskat, ejendomsværdiskat,
rottebekæmpelse og udgift til ejerforeningen er ligeledes anslået ud fra bedste skøn. Varmeforbruget er sat
ud fra tidligere beboers forbrug. Efter endt udstykning afventer ejerlejligheden særskilt og selvstændig
vurdering, hvorfor køber skal kunne tåle en afvigelse i de i salgsopstillingen anslåede værdier i
vurderingsværdier og ejerudgiften.
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Silkeborgegnens bedste mæglerhold
På Borgergade midt i Silkeborg møder du
områdets største og mest kompetente team.
Vi er et ungt, dynamisk team, og vi lægger
ikke
skjul på, at vi vil være bedst på markedet.
I øjeblikket har vi lokalområdets største
markedsandel, de laveste liggetider, den
største omsætningshastighed og flest
tilfredse kunder.
Og ikke nok med det giver vi Silkeborgegnens
laveste afslag. Så der er grunde nok til at
vælge os.
Som en del af vores dedikerede team har vi
også en projektafdeling, som hjælper vores
professionelle kunder med projektsalg.

danbolig Silkeborg.

Borgergade 57, 8600 Silkeborg • Tlf. 86829411 • silkeborg@danbolig.dk

