Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Store Kongensgade 75C, 3. tv., 1264 København K
Kontantpris: 9.500.000

Sagsnr.: 551419
Ejerudgift/md.: 6.616

Dato: 07.09.2019

Beskrivelse:
Helt fantastisk og gennemført bolig, med 2 altaner og elevator.
Kvarteret
Bugner af gourmetrestauranter, hyggelige cafeer, trendy tøjbutikker og populære
gallerier. Byens smukkeste grønne arealer er også lige om hjørnet, så har du lyst til en
gå- eller løbetur, finder du både Kongens Have og Kastellet et par minutter væk. Få
skridt fra hoveddøren ligger Amalienborg, Amaliehaven og havnepromenaden, som
strækker sig helt ud til Østerbro. Skal du derimod ind til centrum, så er der bare 400
meter til Kgs. Nytorv og Nyhavn. Du kan leje P-pladser i en opvarmet P-kælder, som
du har direkte adgang til fra ejendommen.
Ejendommen
Er opført i 1850 og ligger lige overfor den smukke Marmorkirke. Gitz Architects har
tegnet de eksklusive lejligheder. Boligerne ligger i en rigtig pæn og stille gård, og
præsenterer sig rigtig flot. Ejerforeningen er veldreven og med overskud på kontoen.
Der er dørtelefon og elevator samt en skøn fællesgård.
Lejligheden
Helt igennem en smuk bolig, som fremstår aldeles indflytningsklar. Boligen er yderst
smagfuld, og med dens placering i byen, elevator og 2 skønne altaner, er den helt
fantastisk. Det er sjældent man får hele pakken, men det gør man her. Man kan kun
smile, når man har set denne bolig. Det er nyt spændende og fremragende. Her er
plads til den store familie - men også til dem, som bare ønsker masser af albuerum.
Boligen fremstår overordentlig flot med smukke linjer. De mange vinduer giver boligen
et rigtig behageligt lys, hvilket får køkkenet fra det tyske kvalitetsfirma Poggenpohl til
at fremstå endnu flottere. Køkkenet ligger i forbindelse med stuen hvorfra der også er
adgang til en af boligens 2 altaner. De smukke og eksklusive gulve følger dig igennem
hele boligen. Via den lange gang som er udstyret med skønne garderobeskabe hele
vejen, finder du 3 værelser, alle sammen i den rigtige størrelse. Hele boligen sluttes af
med endnu et lækkert badeværelse i forbindelse med master bedroom.

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: Tom Jensen
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Ejendomsdata:

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ejendommen
Ejerlejlighed
Ejendomstype:
Ejerlejlighed, beboelse
Må benyttes til:
BBR-ejermeddelelse
Ifølge:
København
Kommune:
63 Sankt Annæ Vester Kvarter, København
Matr.nr.:
BFE-nr.:
124532
Ejerl.nr.:
11
Byzone
Zonestatus:
Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vand:
Offentlig
Vej:
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Kloak:
Fjernvarme
Varmeinstallation:
1850
Opført/ombygget år:
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:

Dato: 07.09.2019

2018
4.100.000 kr.
627.800 kr.
2.520.000 kr.
479.300 kr.

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

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

Der henvises til side 5
152 m2
152 m2
0 m2
161 m2

161/3205
152/2665
161/3205
55.000 kr.
Anden hæftelse

Forhøjelse af sikkerhed:
I form af:

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Induktionskogeplade (Siemens), Indbygningsovn /Siemens), Køle-/fryseskab (Siemens), Opvaskemaskine (Siemens), Emhætte
(Elica). Vaskemaskine (Siemens), Tørretumbler (Siemens). blandingsbatteri i køkken er kombineret vandhane og quooker.
IHC-anlæg kan installeres i lejligheden.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter
Elevator, dørtelefon, kabel-TV, gårdmiljø, kælderrum, cykelskur, leje af p-plads i nabo
ejendom kr. 1.900,00 pr. md. (incl. moms)

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:

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

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.000
Forbrug:
Udgiften er beregnet i år: Anslået
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Anslået
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Der foreligger pt. ikke oplysninger om sælgers faktiske udgifter.
Udgiften til varme er anslået, jf. administratorskemaet.

Dato: 07.09.2019

Andre forhold af væsentlig betydning:

Områdeklassificering
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.
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.
Udlejning:
Tilladt at leje/fremleje. Bestyrelsen skal have besked senet 14 dage efter
ikrafttrædelsestidspunktet jf. vedtægternes § 29
Husdyr:
Tilladt uden bestyrelsens forudgående samtykke jf. vedtægternes §30, stk. 1

Der opkræves aconto varme på kr. 1.000 pr. mdr. (kr. 12.000 pr. år) jf. administratorskema
Der opkræves aconto vand på kr. 300 pr. mdr. (kr. 3.600 pr. år) jf. administratorskema

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 21.11.2017 med energiklassifikation: B.
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Pr. år Kontantbehov ved køb
16.296
25.200
34.196
108
3.595

Kontantpris/udbetaling
Tinglysningsafgift af skødet
Ejerskifte administrator jf. skema

9.500.000
58.660
1.500

I alt

9.560.160

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:

79.396

Gæld udenfor købesummen:
Ingen jf. administratorskema

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: 475.000 Brutto ekskl. ejerudgift 37.084 md./ 445.012 år Netto ekskl. ejerudgift 33.313 md./ 399.752 år v/24,60%
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: 07.09.2019
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: Tinglyst sikkerhed: Anden hæftelse kr. 55.000
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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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art

Realkredittype

Restgæld

Obl.restgæld

1. års
ydelse
81.276

Restløbetid
27,25

ÅOP

3.126.000

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.
3.168.176 DKK
2

Realkredit Danmark/2%
Obligationslån
Realkredit Danmark/F5K FlexLån®

Obligationslån

3.126.000

Kontantlån

2.725.647

2,33

Garantistillelse
Nej

2.683.755

2.758.516

135.934

26,75

0,82

Nej

DKK

0,1

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Kontant
regulering

Nr. 21 lyst d. 14.05.2019 lbnr. 1010752473 Filnavn: e184f355-0809-41d6-b6f1-240053828e16
Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Kommuneplan: Kommuneplan 2015, Den sammenhængende By og Verdensby med ansvar Kommuneplanstrategi 2018 for København.
Lokalplan: Lokalplan nr. 130
Varmeplan: Varmeplan 1984 - Fjernvarme, Elvarmeforbud 1994 - El.
Spildevandsplan: 217 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning).
Kulturstyrelsen: Ejendommen er erklæret bevaringsværdig - Bevaringsværdi: 5.
Tinglyste servitutter:
Nr. 1 lyst d. 26.07.2016 lbnr. 1007466642 Servitut med lovbestemt prioritet Filnavn:
76c3ff80-942f-42f2-8d57-0d0d47188128
Nr. 2 lyst d. 21.03.2019 lbnr. 1010596902 Servitut med lovbestemt prioritet Filnavn:
8ee65ebb-1204-4145-817e-7e90bb176376
Nr. 3 lyst d. 05.11.1923 lbnr. 902354-01 Dok om cykelskur AKT 1_E-I_648
Nr. 4 lyst d. 05.11.1923 lbnr. 902355-01 Dok om benyttelsen af nogle rum AKT 1_E-I_648
Nr. 5 lyst d. 11.05.1929 lbnr. 665-01 Dok om benyttelsen af et kælderrum i mellembygningen AKT 1_E-I_648
Nr. 6 lyst d. 22.05.1929 lbnr. 802-01 Dok om benyttelsen af nogle kælderrum AKT 1_E-I_648
Nr. 7 lyst d. 04.05.1933 lbnr. 510-01 Dok om benyttelsen af et kælderrum AKT 1_E-I_648
Nr. 8 lyst d. 17.03.1952 lbnr. 6506-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_E-I_648
Nr. 9 lyst d. 24.10.1955 lbnr. 4098-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_E-I_648
Nr. 10 lyst d. 05.04.1983 lbnr. 10741-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_E-I_648
Nr. 11 lyst d. 14.09.1989 lbnr. 12091-01 Lokalplan Forprioritet Filnavn: 1_I-I_371
Nr. 12 lyst d. 04.10.1991 lbnr. 902356-01 Dok om fundering og grundvandssænkning mv AKT 1_S-I_50
Nr. 13 lyst d. 23.01.1995 lbnr. 902357-01 Dok om fjernvarme mv Filnavn: 1_F-I_13
Nr. 14 lyst d. 22.05.2015 lbnr. 1006398391 Filnavn: bba5e002-3a45-4ac3-b988-ec65507b8e87
Nr. 15 lyst d. 27.05.2015 lbnr. 1006412219 Filnavn: 47809876-7f56-47a3-a4d3-8bfe2ba6835f
Nr. 16 lyst d. 27.07.2016 lbnr. 1007470607 Filnavn: ac68b7a5-91ac-4da1-a947-ff80e92c90df
Nr. 17 lyst d. 14.09.2016 lbnr. 1007615428 Filnavn: 95aab5f3-42ed-460a-a672-aaa4cd991b35
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