Algade 89L, st. tv.
4760 Vordingborg

PRIS
BOLIGYDELSE (MD.)
VARMEUDGIFT (MD.)
BOLIGAREAL

7.448
690
105 m2

VÆRELSER

3

ANTAL PLAN

1

BYGGEÅR

1860/2009

HUSDYR TILLADT

Ja

FREMLEJE TILLADT

Ja

SAGSNUMMER
EJENDOMSTYPE
ENERGIMÆRKE

Fantastisk andelsbolig i 1-plan i hjertet af Vordingborg

300.000

SH00017
Andelsbolig

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: Algade 89L, st. tv., 4760 Vordingborg
Købspris: 300.000

Sagsnr.: SH00017
Boligydelse/md.: 7.448

Dato: 28.11.2022

Beskrivelse af andelsboligen:
I hjertet af Vordingborg udbydes nu denne særdeles velholdte og velbeliggende
andelsbolig i stueplan.
Der er med dens centrale beliggenhed, I den Gamle Politigård ved Torvet, ultra kort
afstand til byens handelsgade med specialbutikker og spisesteder, ligesom at
Vordingborg station samt flere indkøbsmuligheder er at finde inde for en kort radius.
Tillige er boligen beliggende nær det smukke område ved Ruinterrænet og
Gåsetårnet, og Lystbådehavnen kan nåes på blot få minutters gang.
Når du ankommer til Algade 89L bliver du mødt af et hyggeligt fælles gårdmiljø og en
bygning som er opført i 1860 og sidenhen indrettet til lejligheder i 2009. Man har dog
trods renovering bevaret bygningens store smukke sprossede vinduer, som giver et
fantastisk lysindfald.
Boligen er indrettet med en god rummelig entre, hvorfra der er adgang til det ene af
boligens to værelser. Fælles for værelserne er, at de regulerer og har nogle gode
størrelser. Der er fra entreen også adgang til badeværelset, som fremstår med
tidsløse klinker, gulvvarme og med plads til både vaskemaskine og tørretumbler.
Når du bevæger dig længere ind, så møder du den meget rummelige stue, som er i
åben forbindelse med det yderst velholdte køkken, hvor der også er plads til
spisearrangement. Fra køkkenet er der adgang til boligens sidste værelse.
Gennem hele boligen er der højt til loftet, hvide lofter og og flotte parketgulve. Alt i alt
en fantastisk og indflytningsklar bolig.
Lyder det som lige dén bolig du går og søger - så book en fremvisning allerede i dag.
Kontakt os på telefon 71 99 47 60

Vigtig information:
Der gøres opmærksom på, at en overdragelsesaftale, 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: Samantha Hartmann
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Adresse: Algade 89L, st. tv., 4760 Vordingborg
Købspris: 300.000

Sagsnr.: SH00017
Boligydelse/md.: 7.448

Ejendomsdata:

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ejendommen/Andelsboligforeningen
Vordingborg
Kommune:
42 Vordingborg Bygrunde
Matr.nr.:
BFE-nr.:
1860/2009
Opført/
Byzone
Zonestatus:
Anvendt vurderingsprincip:
Anskaffelsessum
Pr.:
Værdi iflg. anv.vurderingssprincip:
Energimærkning: Energimærke B.
Fællesfaciliteter: Fællesarealer

Dato: 28.11.2022

Andelsboligen
Må benyttes til:
Ifølge:

Andelsnr.:
Fordelingstal vedr. formuen:
Fordelingstal vedr. boligafgift:
Evt. bemærkninger til boligafgiftens
Ej oplyst fordeling:
412.000
Brugsret: Parkeringsplads, kælderrum
Arealer:
Boligareal ifølge BBR:
Andre arealer ifølge BBR:

Helårsbeboelse
BBR-ejermeddelelse

Lokalplan
Planens navn: Centerområde mellem Algade og Voldgade, Vordingborg
Plannummer: C-16.1
Kommune: Vordingborg

412000/4052800
83379/820189

105 m2
0 m2

Inventar og løsøre:
Følgende særlig tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):
Gorenje køle/fryseskab, Gorenje komfur, Emhætte.

Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat)*):

*) Køber er ifølge andelsboligloven ikke forpligtet til at købe det nævnte løsøre.
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forbrugsafhængige udgifter:

Andre forhold af væsentlig betydning:

Udgift kr.: 8.277
Forbrug:
Udgiften er beregnet i år: 2021
Andelsboligens primære varmekilde: Fjernvarme
Andelsboligens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug

Særlige regler
Køber henvises til andelsforeningens husorden for foreningens særlige regler for
andelshaverne.

Årligt varmeforbrug:

Fremleje
Andelshaveren kan fremleje sin bolig til personer i lige op- eller nedstigende linie.
Herudover kan boligen udlejes med bestyrelsens tilladelse.
Husdyr
Det er tilladt at holde max. 2 husdyr, såfremt det ikke er til gene for andre.

Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse:

Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, andre forbrugsafhængige forhold, eftersyn
af forsyningsanlæg samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken salgsopstillingens
forbrugsafhængige udgifter eller boligydelsen.

Forsikringsforhold:

Ejendommen er forsikret via andelsboligforeningen hos Willis Towers Watson Forsikring
Præmien, der indgår i boligafgiften, dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold:

Fælleslån
Køber gøres særligt opmærksom på, at der ved foreningens generalforsamling 2022
blev belyst forhold omkring kreditlånet, som skal refinansieres til april 2024. Pga. af
dette, blev det besluttet, at boligydelsen stiger med kr. 500 pr. måned fra 01.12.2022.
Jordforurening - områdeklassificeret som lettere forurenet
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.

Ejerpantebreve i andelsboligen:
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Adresse: Algade 89L, st. tv., 4760 Vordingborg
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Beregning af andelsboligens maksimalpris og købspris:

Boligydelse:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

648.886

Overdragelsessum ekskl. løsøre (købspris) kr.

300.000

Andet løsøre, der kan købes separat, jf. side 2
Samlet overdragelsessum inkl. løsøre

Boligydelse i alt pr. år
300.000 Boligydelse i alt pr. md.

Andel i foreningens formue
Forbedringer og særligt tilpasset inventar
vedr. vedligeholdelsestilstand
Fradrag for mangler
Maksimalpris, jf. andelsboliglovens § 5
Evt. nedslag i maksimalprisen

kr.
kr.

Dato: 28.11.2022

Boligafgift, jf. besvarelse fra
foreningen

Kontantbehov ved køb:
kr.

Købspris / udbetaling
Gebyr til foreningen

89.379

kr.
kr.

300.000
7.500

648.886
348.886

kr.
kr.

89.379
7.448
307.500
I alt
kr.
Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved
køb ikke er indeholdt udgifter til: Købers egne rådgivere, herunder
juridiske, finansielle og byggetekniske.

Teknisk pris:
Den tekniske pris er sammensat af købsprisen tillagt den forholdsmæssige andel af foreningens gæld fratrukket foreningens omsætningsaktiver i henhold til Nøgleoplysningsskema for
andelsboligforeningen pkt. K2. Køber gøres opmærksom på, at denne opgørelse ikke nødvendigvis tager højde for alle forhold i foreningen, f.eks. om grundlaget for opgørelsen af foreningens
formue er ajourført, om foreningen har anvendt finansielle instrumenter (herunder renteswaps) f.eks. til afdækning af kurs- eller renterisiko, afdragsfrie lån o.lign.. Opgørelsen vil derfor oftest
ikke være fuldstændig retvisende. For nærmere oplysninger om foreningens økonomi henvises til Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen. Køber opfordres til at søge egen rådgiver
herom.
Købspris:
kr.
Forholdsmæssig andel af foreningens samlede gæld
÷omsætningsaktiver:
kr.
Teknisk pris
kr.
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Oplysninger om andelsboligforeningen:

Venteliste: Ingen
Fremleje: X Ja
Husdyr: X Ja

Nej Andelshaveren kan fremleje sin bolig til personer i lige op- eller nedstigende linie. Herudover kan boligen udlejes med bestyrelsens tilladelse.
Nej Det er tilladt at holde max. 2 husdyr, såfremt det ikke er til gene for andre.

Gæld uden for købesummen:
Beskrivelse

Beløb

Pr. dato

Maksimal belåning: Har andelsboligforeningen vedtaget regler om maksimal belåning af andelsboligen

Ja

X

Nej

Oplysninger om andelsboligforeningens lån i ejendommen:
Långiver
Realkreditlån
Realkreditlån

Lånetype

Næste
rentetilpasning
Rentetilpasning 01.04.2024
Obligationslån

Restgæld
8.514.985
7.156.772

Kursværdi

Rente

Udløb

Afdragsfrihed
Ja indtil Apr 24
Nej

Personlig
hæftelse

Vilkår mv.
Afdrages ikke
Afdrages

Øvrige oplysninger om foreningens lån/økonomi:

Køber gøres opmærksom på, at ovenstående oplysninger stammer fra andelsboligforeningens seneste regnskab/Nøgleoplysningsskema (evt. suppleret med oplysninger fra foreningen), hvorfor
der kan være foretaget ændringer heri efterfølgende, f.eks. kan foreningen have optaget yderligere lån eller der kan være afdraget yderligere på de eksisterende lån.
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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.

Samantha Hartmann
Mobil: 61795195
E-mail: samantha@henrikejby.dk

