Råbylille Stræde 3, Råbylille
4780 Stege

PRIS
UDBETALING
BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT
NETTO EKSKL. EJERUDGIFT
EJERUDGIFT (MD.)
BOLIGAREAL
GARAGE
GRUNDAREAL
VÆRELSER
ANTAL PLAN
BYGGEÅR
SAGSNUMMER
EJENDOMSTYPE
ENERGIMÆRKE

Også som FLEXBOLIG i Råbylille, omringet af smuk natur og badestrande

2.195.000
110.000
11.508
9.281
2.390
158 m2
71 m2
8.412 m2
4
2
1779/1989
HE01216
Villa, 1 fam.

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: Råbylille Stræde 3, Råbylille, 4780 Stege
Kontantpris: 2.195.000

Sagsnr.: HE01216
Ejerudgift/md.: 2.390

Dato: 22.08.2022

Beskrivelse:
Villaen i Råbylille har en masse at byde på, med sin 8412 m2 grund, stor have og
udendørskøkken, er der rig mulighed for udendørsaktiviteter.
Selvom grunden er omringet af natur, er der stadig kun 9 km til Møns hovedby Stege
(4780), som har rig mulighed for shopping, restauranter og handel.
Ejendommen er oplagt til familier da der er en nærtliggende børnehave og skole i
Hjertebjerg. Hjertebjergskolen har elever op til 6. klasse, som herefter overgår til
Stegeafdelingen. Transport til Stege kan dog foregå gennem offentlig transport, og der
er kun 600 meter til nærmeste busstoppested.
Møn byder også på en masse badestrande, her indgår Råbylilles Strand også. Som
en sandstrand med lavt vand er der rig mulighed for at bade for alle aldre. Ønsker
man også lige en is til at køle ned på, er det heldigvis også gårdbutikken Møn Is tæt
på.

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: Henrik Ejby
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Dato: 22.08.2022

Ejendommen består af selve boligen, som er i 2 plan og med et samlet boligareal på 158 kvadratmeter, hvor der i gavlen mod vest er et lille hobby- / vaskerum og i facaden ud mod indkørslen er der indgang til
fyrrummet, hvor pillefyret er installeret.
Derudover kommer 71 kvadratmeter kombineret udhus/hobby/garagebygning, med 2 automatiske porte, hvor den ene af garagerne er til bil og den anden til motorcykler, ATV, havetraktor etc. Yderligere har ejer indrettet
sit eget lille klinkebelagte blomsterværksted, men kunne lige så godt være noget helt andet.
Grunden består af 2 matrikelnumre og rummer et væld af muligheder, her er udendørskøkken, drivhus, ca. 20 kvadratmeter lysthus i træ, masser af frugttræer, prydhave, flisegange etc. - som alt er orienteret mod vest,
så der er optimalt med sol i haven, ligesom det hele grænser direkte op til åbne marker, med skoven i baggrunden som kulisse, så man kan nyde den smukke natur.
Indvendig i boligen er stemningen lige så hyggelig som udenfor, med masser af sjæl og atmosfære, der kun forstærkes af lyset der strømmer ind gennem de småsprossede vinduer.
Stort spisekøkken/alrum med udgang til vestvendt fliseterrasse samt adgang til den store kombinerede opholds-/spisestue med brændeovn, udgang til prydhaven samt trappe til 1.salen.
På 1.salen er der overalt loft til kip og 3 store værelser.
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Garage

Dato: 22.08.2022

Ejendommen

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

Villa, 1 fam.
Beboelse
BBR-ejermeddelelse
Vordingborg
41 a Råbylille By, Elmelunde m.fl.
2602573
Landzone
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Offentlig
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Pillefyr fra ca. 2018
1779/1989

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

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

Dato: 22.08.2022

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
8.412 m2
Tingbog
101 m2
0 m2
57 m2
158 m2
71 m2
71 m2

Grundejerforening: Nej
Servitutter
Nr. 1 lyst d. 09.03.1995 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

BBR-ejermeddelelse
12.10.2021

2020
960.000 kr.
439.000 kr.
589.500 kr.
451.300 kr.

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Keramisk bordkomfur "VOSS" - indbygningsovn "VOSS" - emhætte "BOSCH" - opvaskemaskine "ASKO" køleskab "BOSCH" samt
2 ældre vaskemaskiner.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:

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

Forbrugsafhængige udgifter:

Dato: 22.08.2022

Andre forhold af væsentlig betydning:

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.

Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 10.800
Forbrug: 3,60 ton
Udgiften er beregnet i år: 2022
Ejendommens primære varmekilde: Pillefyr fra ca. 2018
Ejendommens supplerende varmekilde: Brændeovn
Oplysningerne stammer fra: Det beregnede forbrug i energimærkningen
Sælger har forbrugt 4.400 kg piller til ca. kr. 5.700,00

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 gult hus og
rødt hus.
Elinstallationsrapport: Den foreliggende Elinstallationsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret risiko for stød, risiko for
brand eller undersøges nærmere.
Energimærkning: Energimærke D.
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Adresse: Råbylille Stræde 3, Råbylille, 4780 Stege
Kontantpris: 2.195.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Husforsikring
Ejendomsværdiskat
Renovation
Skorstensfejning
Rottebekæmpelse

Ejerudgift i alt 1 år

Sagsnr.: HE01216
Ejerudgift/md.: 2.390

Dato: 22.08.2022

Pr. år Kontantbehov ved køb
14.188
4.568
5.423
3.451
955
89

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

2.195.000
8.309
14.950

I alt

2.218.259

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.

28.675

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: 110.000 Brutto ekskl. ejerudgift 11.508 md./ 138.102 år Netto ekskl. ejerudgift 9.281 md./ 111.373 år v/26,22%
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: 11.08.2022
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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Adresse: Råbylille Stræde 3, Råbylille, 4780 Stege
Kontantpris: 2.195.000

Sagsnr.: HE01216
Ejerudgift/md.: 2.390

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: 22.08.2022

Gæld udenfor købesummen:

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art
Totalkredit/Variant 1M Garantilån
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Realkredittype
Obligationslån

Restgæld

Obl.restgæld

283.227

283.227

Kontant- Optages
værdi i valuta
299.919
DKK

Rente
Kont./pålyd.
0,63

1. års
ydelse
23.480

Restløbetid
13,75

ÅOP
0,76

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse
Nej

Kontant
regulering
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Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby
ApS
Rådhustorvet 4B
4760 Vordingborg
Telefon: 71994760
E-mail: info@henrikejby.dk
Hjemmeside: www.henrikejby.dk

Velkommen til en spændende verden med spændende ejendomme og gode
oplevelser.
Som uafhængig mæglerforretning, med næsten 50 års erfaring, har vi friheden
til udelukkende at fokusere på dig og dine interesser.
Vi sælger boliger. Intet andet.
Vi dækker hele den sydlige del af Sjælland, Møn, Bogø, Lolland og Falster, hvor
vi varetager køb og salg af alle typer private boliger - både villaer,
rækkehuse,lejligheder, fritidshuse, små landbrug samt liebhaveri.
Hvis ejendommen er den rigtige er det uden betydning hvor den ligger. Vi
tænker salg af boliger på en ny måde og laver individuelle tiltag, der passer til
boligen.

Henrik Ejby
Indehaver
Mobil: 20836328
E-mail: henrik@henrikejby.dk

