Nicolinelund - Marens Minde del 3
4600 Køge - Strøby Egede
Villa, 1 fam.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:
Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

3.595.000
3.901
180.000
14.490/12.749

Bolig m2:
Stue/Vær.:
Byggeår:
Grund m2:

Sag:

150
1/4
2021
850

058KOG20028

Kontakt:
Søren Jagd Lauritsen
Indehaver, Ejendomsmægler MDE
Tlf.: 56 66 20 00
soeren.lauritsen@danbolig.dk
Ansvarlig ejendomsmægler:
Søren Jagd Lauritsen
Indehaver, Ejendomsmægler MDE

BEMÆRK AT ALLE BILLEDER ER
MODELFOTO.

danbolig Køge
Køge. .

Ejendomsmægler, MDE • danbolig.dk
Strandvejen 1, 4600 Køge • Tlf. 56 66 20 00 • koege@danbolig.dk
CVR nr. 33295685

danbolig Køge.
Strandvejen 1, 4600 Køge
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Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Nicolinelund - Marens Minde del 3, Strøby Egede, 4600 Køge
Kontantpris: 3.595.000

Sagsnr.: 058KOG20028
Ejerudgift/md.: 3.901

Dato: 12.11.2020

Beskrivelse:
Har du en drøm om at bo i et HELT nyt hus med grønne løsninger, kan du vælge at få
bygget dette lækre, rummelige længehus fra Milton Huse på 150 m² med integreret
carport på 35 m² og udhus på 11m² beliggende i "Marens Minde", et nyt
bolig-naturområde.
Ejendommen er endnu ikke opført, men er et priseksempel på, hvad det kan koste at
bygge et hus i stil med dette uden tilvalg hos Milton Huse.
Eksemplet her er en dejlig, lys og energi optimal villa, der opvarmes med jordvarme.
Boligen opføres i gode materiale i en god håndværksmæssig kvalitet, med bl.a.
gulvvarme overalt, træ/alu vinduer, samt dejligt stort køkken/alrum og stue i ét - og du
kan selvfølgelig stadig ændre på boligen og lave tilvalg, så boligen bliver præcis som
du ønsker. Det vil ske i nærmere samråd med Milton Huse, der også kan oplyse, hvad
eventuelle ændringer betyder for den endelige købspris.
Villaen her opføres i Sjællands mest unikke udstykning, der samler trådene i det
bæredygtige liv i pagt med naturen. Kun 7 km syd for Køge ligger Nicolinelund
naturskønt med højt til himlen, 500 m til vandet og en lille cykeltur fra
indkøbsmuligheder, idrætsfaciliteter, skole, bibliotek og cafe. Marens Minde ligger
smukt mellem Tryggevælde Ådal og Strøby Egede kyst. Her kan du bo i en hyggelige
lille landsby med gadekær, snoede stille veje, æblelunde og en stor blomstereng med
søer og grøfter.
Det charmerende fælleshus på den historiske Stolpegaard danner rammen for det
gode, grønne liv, hvor naboer mødes til Den Store æbledag, høslet på engen, sjove
og lærerige naturprojekter, den årlige høstfest og meget mere.
I det nye bolig-naturområde har vi sat naturen for bordenden med naturvenlige haver
og frodige fællesarealer, der gavner biodiversiteten og som byder på masser af herlige
naturoplevelser lige uden for køkkendøren...

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: Søren Jagd Lauritsen
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Adresse: Nicolinelund - Marens Minde del 3, Strøby Egede, 4600 Køge
Kontantpris: 3.595.000

Ejendomsdata:

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

Villa, 1 fam.
Helårsbeboelse
Lokalplan 184
Stevns
del 3 af 8iq Strøby By, Strøby/Parcel nr. del 3
Afventer
Byzone
Strøby Egede vandværk
Fælles/privat
Separatkloakeret
Jordvarme som gulvvarme
2021

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

Sagsnr.: 058KOG20028
Ejerudgift/md.: 3.901

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

m2

850
sælgers oplysning
196 m2
35 m2
11 m2
0 m2
0 m2
150 m2
0 m2
Oplysning fra Milton
Huse
15.01.2020

2018
3.595.000 kr.
1.375.000 kr.
2.135.000 kr.
621.568 kr.

Tilbehør:

Dato: 12.11.2020

Det er aftalt, at følgende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer aftales nærmere efter
aftale med Milton Huse.

Bemærk oplysninger i salgsopstillingen er forventet/anslået, da der
er tale om projektsalg
Køber gøres særligt opmærksom på, at de i salgsopstillingen givne
oplysninger vedrørende arealer, vurderinger, ejendomsværdiskat,
forbrugsafhængige forhold, ejerudgift m.v., er anført som forventet/anslået.
Det betyder, at disse oplysninger senere kan vise sig at afvige fra det
oplyste i både opadgående og nedadgående retning.
Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf, medmindre dette
fremgår af købsaftalen. Køber opfordres til at søge rådgivning herom af
egen rådgiver.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Servitutter:
Køber er forpligtet til at tåle de servitutter, der af offentlige myndigheder eller
forsyningsselskaber vil blive pålagt i forbindelse med udstykning og bebyggelse samt
andre servitutter med eller uden pant, der er nødvendige eller normale i forbindelse
med udstykning, herunder fremtidige pant- og servitutstiftende vedtægter til den
kommende grundejerforening.
Køber gøres bekendt med, at ejendommen vil blive pålagt servitut vedr. Bebyggelse og
benyttelse vedr. udstykningen Marens Minde samt servitut vedr. Fællesarealer. Køber
skal tåle, at servitutterne efterfølgende helt eller delvist tinglyses på ejendommen.
I øvrigt henvises til servituterklæring udarbejdet af sælgers landinspektør.
Lokalplaner:
Lokalplan nr. 184
Kommuneplan 2017 - https://dokument.plandata.dk/11_3787738_1521569780625.pdf

Aflevering og indflytning:

Forventet færdiggørelse og aflevering af byggeriet: Efter nærmere aftale, dog først i år 2021
Forventet tidspunkt for mulig indflytning: Efter nærmere aftale, dog først i år 2021

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Adresse: Nicolinelund - Marens Minde del 3, Strøby Egede, 4600 Køge
Kontantpris: 3.595.000

Sagsnr.: 058KOG20028
Ejerudgift/md.: 3.901

Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos Anonymiseret d.
30.10.2020 af Johanne Bergstrand
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:
Insekt:
Rørskade:
Forbehold: Ejendommen er ikke opført, så den angivne forsikringspræmie under Ejerudgifter er anslået.

Forbrugsafhængige udgifter:

Dato: 12.11.2020

Andre forhold af væsentlig betydning:
Projektudbyders oplysninger vedrørende evt. fejl og mangler:
Hæftelse: Milton Huse foretager 1 års gennemgang.
Forsikring: Der tegnes byggeskadeforsikring.
Garantistillelse: Udover ovennævnte stiller Milton Huse/sælger ikke yderligere
garanti.

Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 4.500
Ejendommens primære varmekilde: Jordvarme som gulvvarme
Oplysningerne stammer fra: Anslået
Den årlige varmeudgift er anslået, da der er tale om projektsalg.
Ejendommen opføres efter energiklasse BR2018.

Der henvises til side 5

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: Handlen er ikke omfattet af reglerne om tilstandsrapport
m.v. (Huseftersynsordningen), da ejendommen fortsat er under opførelse/ikke færdigmeldt, jf.
forbrugerbeskyttelsesloven.
Energimærkning: Sælger har pligt til at udlevere energimærkning til køber senest samtidigt med ibrugtagning/færdigmelding af
ejendommen.
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Adresse: Nicolinelund - Marens Minde del 3, Strøby Egede, 4600 Køge
Kontantpris: 3.595.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Husforsikring
Ejendomsværdiskat
Rottebekæmpelse, anslået
Grundejerforening jf. budget, anslået

Sagsnr.: 058KOG20028
Ejerudgift/md.: 3.901

Dato: 12.11.2020

Pr. år Kontantbehov ved køb
13.376
5.000
21.350
75
7.005

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået

3.595.000
5.500
23.350
10.000

I alt

3.633.850

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.

Ejerudgift i alt 1 år

46.806

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: 180.000 Brutto ekskl. ejerudgift 14.490 md./ 173.880 år Netto ekskl. ejerudgift 12.749 md./ 152.992 år v/25,00%
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: 12.11.2020
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 Forbehold: Sikkerhed til grundejerforeningen 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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Adresse: Nicolinelund - Marens Minde del 3, Strøby Egede, 4600 Køge
Kontantpris: 3.595.000

Sagsnr.: 058KOG20028
Ejerudgift/md.: 3.901

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Energimærkning:
Energimærke foreligger først når ejendommen er opført.
Andre forhold af væsentlig betydning:
Om ny vurderingslov og beskatningsaftale:
Bemærk at ejendomsvurdering, grundværdi, grundskatteloftværdi og ejendomsskatter er ANSLÅET, idet
grunden er under udstykning og derfor ikke er selvstændigt vurderet.
Køber gøres opmærksom på, at det er vedtaget, at der skal træde nyt boligskattesystem i kraft pr. 1. januar
2020. Det forventes dog, at ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til 1. januar 2024. Det nye boligskattesystem
betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skatteloft, fremadrettet vil blive fastsat ud
fra nye principper. Konsekvenserne heraf kendes endnu ikke. Ejendomsmægleren har derfor ANSLÅET
værdierne for den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter, i nærværende
salgsopstilling. De anslåede værdier ligger til grund for de anslåede skattebetalinger i salgsopstillingens
ejerudgifter er for indeværende år. Eventuelle afvigelser mellem salgsopstillingens værdier og beløb, samt
Vurderingsstyrelsens endelige værdier og opkrævede beløb, er sælger og sælgers ejendomsmægler
uvedkommende uanset om afvigelserne må vise sig at være væsentlige. Køber må forvente, at den faktiske
ejerudgift vil kunne afvige fra den oplyste, og opfordres til at søge egen og specifik rådgivning herom.
De øvrige ejerudgifter i salgsopstillingen er ligeledes anslået.

Dato: 12.11.2020

Gæld udenfor købesummen:

Grund under udstykning:
Det anførte grundareal er det foreløbige grundareal, idet udstykning af grunden endnu ikke er gennemført.
Der vil kunne være afvigelser i det endelige grundareal i forhold til det anførte efter endt udstykning.
Grundejerforening:
Køber gøres bekendt med, at der i fremtiden skal stiftes en grundejerforening for området, men det vides
endnu ikke, hvornår Byrådet kræver grundejerforeningen stiftet. Sælger afholder omkostninger i forbindelse
med stiftelse af grundejerforeningen. Der er i salgsopstillingen medtaget et ANSLÅET beløb til
grundejerforeningskontingent.
Anvendelsesbegrænsninger:
Lettere forurening: 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.
Læs mere om udstykningen og Marens Minde på www.nicolinelund.dk

Endelig købesum:
Der gøres særligt opmærksom på at kontantprisen på den viste ejendom er i henhold til tilbud fra
Milton Huse og at købers eventuelle ændringer/tilvalg ved ejendommen og/eller ændring af grund,
hvorpå ejendommen ønskes opført samt resultatet af jordbundsundersøgelsen, kan medføre
ændringer i den samlede entreprisesum/købesum. Købers opmærksom henledes derfor på, at
ejendommens endelige kontantpris først kan fastsættes når køber har afholdt entreprisemøde med
Milton Huse og køber har valgt den ønskede byggegrund. Eventuelle ændringer i den samlede
købesum i forhold til købers ændringer/tilvalg er medvirkende ejendomsmægler uvedkommende.
Billeder:
Der gøre særligt opmærksom på, at de viste billeder og tegninger/mål på tegninger IKKE er af netop
denne ejendom, men er af en lignede ejendom opført af Milton huse. Der gøres også opmærksom på,
at billeder af ejendommen KAN være vist med tilvalg som ikke er umiddelbart er inkluderet i
købesummen.
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Vi leder efter din drømmebolig
drømmebolig…
…
Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde din
drømmebolig.
Hos danbolig Køge - danbolig Stevns danbolig Faxe - danbolig Præstø - danbolig
Haslev - danbolig Borup og danbolig Viby Sj.,
bydes du velkommen af ikke færre end 30
dedikerede medarbejdere, der først og
fremmest vil hjælpe dig med at finde din
kommende bolig - og ikke mindst være dig
behjælpelig med at købsbeslutningen og
købsprocessen bliver en så god og positiv
oplevelse som muligt.
Det skal ingen hemmelighed være, at vi er
"sælgers mand", men det er en meget stor og
vigtig beslutning for dig som køber, vil vi gøre
hvad vi kan for, at oplevelsen bliver rigtig god.
Uanset om det er første gang du skal på
boligmarkedet, eller om du har prøvet det før.
Finder du ikke lige drømmeboligen her hos os
- så lad os hjælpe dig via vores Køberkartotek,
der måske på et senere tidspunkt byder på
den helt rigtige bolig for dig. Eller lad os være
dig behjælpelig med at gennemgå købsaftale,
alle handlens papirer og evt. udarbejde skøde
og sørge for handlens berigtigelse i
forbindelse med dit køb af bolig.
Vi glæder os til at finde din drømmebolig sammen med dig.

danbolig Køge.

Strandvejen 1, 4600 Køge • Tlf. 56 66 20 00 • koege@danbolig.dk
danbolig Haslev, Jernbanegade 20, 4690 Haslev - Tlf. 56 31 48 44 - mail: haslev@danbolig.dk
danbolig Faxe, Torvet 14A, 4640 Faxe - Tlf. 56 71 53 00 - mail: faxe@danbolig.dk
danbolig Stevns, Nytorv 4, 4660 St. Heddinge - Tlf. 56 51 02 00 - mail: stevns@danbolig.dk
danbolig Borup, Hovedgaden 17, 4140 Borup - Tlf. 57 52 11 60 - mail: borup@danbolig.dk
danbolig Viby Sj, Kastanievej 1, 4130 Viby-Sj - Tlf. 46 19 39 00 - mail: viby-sj@danbolig.dk
danbolig Præstø, Adelgade 18, 4720 Præstø - Tlf. 55 99 18 66 - mail: praestoe@danbolig.dk

