Storegade 12, 6440 Augustenborg
Ejd. type
Kontantpris
Ejerudgift
Byggeår

Villa, 1 fam.
545.000
1.702
1770

Bolig m2
Værelser
Grund m2
Energimærke

179
7
1.052
E
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Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Storegade 12, 6440 Augustenborg
Kontantpris: 545.000

Sagsnr.: 436-2128
Ejerudgift/md.: 1.702

Dato: 30.04.2018

Beskrivelse:
Gaderne lige omkring Augustenborg Slot og Slotspark indeholder nogen af
hertugbyens ældste ejendomme.
Mange flotte, charmerende ejendomme der præsenterer byen fra sin allerbedste side.
Denne ejendom er opført helt tilbage i 1770, og med sine sprossede ruder, sin
symmetri omkring den dobbelte hoveddør og den store frontkvist, så er her alle
muligheder for at genskabe et af byens flotteste huse.
Ejendommen er naturligvis løbende renoveret, vedligeholdt og moderniseret siden
1770, men trænger nu igen til en up-date for at stå knivskarp anno 2018.
Så har I mod på at give huset her den kærlige og nænsomme hånd det fortjener, så
får I rigtig meget hus og grund for pengene, og ovenikøbet på en god beliggenhed.
Som et lille kuriosum, ligger Augustenborgs ældste hus i ejendommens baghave opført i 1681.
Bindingsværkshus med småsprossede ruder, ikke af den største byggetekniske
værdi, men med al charme og historiens vingesus intakt.
Huset indeholder lille men virkelig fint vindfang, med skønne detaljer fra gammel tid.
Gangareal der virker som fordeling til flere af stueplans rum, men også som
gennemgang til husets bagdør, der vender ud mod gårdspladsen og haven.

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: Dorthe Seeberg Haurum
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Flere opholdsstuer, både mod gården og mod gaden, og hyggelig spisestue i forbindelse med husets køkken, hvorfra der også er udgang til overdækket terrasse og den solrige have. I stueplan er der desuden både
gæstetoilet og badeværelse.
1. salen indeholder stort åbent areal med godt lysindfald fra kvistvinduer, og herfra adgang til 3 regulære rum/værelser, samt mindre og intermistisk køkken. Derudover separat rum med toilet og håndvask.
En selvstændig lejlighed eller måske helt oplagt at nyindrette som familiens soveafdeling med soveværelser og nyt badeværelse.
Haven der vender mod syd, og er velsignet med såvel morgen-, dags- samt aftensol er af den slags, der er blevet passet og plejet af ejer igennem årene - gruset er blevet revet på gårdspladsen, roserne er blevet klippet
ned hvert år, og køkkenhaven tilplantet. Lupiner, syrener, bærbuske og en plæne der bare venter på at nye ejere skal komme til og tage over, hvor den gamle ejer slap.
Bindingsværkshuset i baghaven bliver p.t. benyttet som havehus/redskabsrum/garage, men hvad med en lille charmerende gårdhave-butik, atelier eller hobbyrum/værksted - mulighederne er mange, hvis man er
indstillet på at renovere huset.
For den rette køber er der her virkelig gode muligheder for at få sig en fantastisk bolig på hele 179 m², med masser af atmosfære og sjæl og så midt i Augustenborg.
Vi viser gerne ejendommen frem, så kontakt os allerede idag. Venligst ingen besigtigelse uden mægler.
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Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:

Dato: 30.04.2018

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Villa, 1 fam.
Beboelsesejendom
BBR-ejermeddelelse
Sønderborg
62 Augustenborg
Byzone
Sønderborg Forsyning
Offentlig
Offentlig
Fjernvarme
1770

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

1.052 m2
0 m2
Tingbog
119 m2
0 m2
60 m2
179 m2
93 m2
93 m2

Nr. 1 lyst d. 19.07.1957 Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv
Nr. 2 lyst d. 13.03.2001 Luftfartsdeklaration mv.
Nr. 3 lyst d. 10.11.2004 Lokalplan nr. 47

BBR-ejermeddelelse
10.05.2016

2015
760.000 kr.
226.300 kr.
760.000 kr.
241.000 kr.

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Emhætte - Voss
Emhætte - Electrolux
Komfur - Voss
Komfur - Blomberg
Køleskab - Gram
Køleskab - Scan Cool
Kummefryser - Atlas
Vaskemaskine - AEG
Der gives ingen garanti for funktionsdygtigheden af medfølgende hårde hvidevarer.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos Sønderjyske Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold: Udhus på 93 kvm er alene brand- og bygningsskadeforsikret

Dato: 30.04.2018

Andre forhold af væsentlig betydning:

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.
Sønderborg Kommune oplyser at ejendommen er separatkloakeret
Køber gøres opmærksom på at overdækket terrasse på 6 m2 og udhus/skur på 4 m2
ikke er registreret på BBR

Forbrugsafhængige udgifter:

Bemærk: Ejendommen er bevaringsværdi i kategori 2.

Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 22.682

Sælger oplyser at der er Yousee på ejendommen. Såfremt det er af afgørende
betydning for køber hvilke antenne-og internet forbindelser der findes på ejendommen
opfordres køber til på egen hånd at kontakte udbyder.

Forbrug:

Udgiften er beregnet i år: 2016
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælgers faktiske varmeforbrug 2014/2015 er opjort og dokumenteret til kr.

15.678,78

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.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 02.06.2016 med energiklassifikation: E.
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Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Husforsikring
Ejendomsværdiskat
Renovation
Rottebekæmpelse
Jordflytningsgebyr

Ejerudgift i alt 1 år

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Sagsnr.: 436-2128
Ejerudgift/md.: 1.702

Dato: 30.04.2018

Pr. år Kontantbehov ved køb
6.133
4.514
7.600
2.109
52
14

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

545.000
9.307
4.960

I alt

559.267

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.

20.421

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: 30.000 Brutto ekskl. ejerudgift 2.502 md./ 30.026 år Netto ekskl. ejerudgift 2.090 md./ 25.083 år v/27,63%
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: 27.04.2018
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: 1/8 - 1/2
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.
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art

Version 2.3 E/SO

Realkredittype

Restgæld

Obl.restgæld

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering
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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 koncernen – som omfatter Jyske Bank og
realkreditinstituttet BRFkredit. 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

Hos RealMæglerne Seeberg ønsker vi at gøre en bolighandel så let og
ukompliceret som muligt og med et boligmarked som konstant udvikler
sig, er det derfor altid vigtigt, at man som mægler er forandringsvillig,
kreativ og ikke mindst ihærdig og målrettet. - Det er vi hos RealMæglerne
Seeberg.
Det er også derfor at vi hos RealMæglerne Seeberg ikke bare sætter din
ejendom til salg, vi sælger den faktisk...
Vi prioriterer et nært og personligt samarbejde med vores kunder og
lægger stor vægt på fuld tilfredshed før, under og efter en bolighandel.
Vi glæder os til at give dig en god boligoplevelse.
Med venlig hilsen
RealMæglerne Seeberg på Rådhustorvet

