Salgsopstilling
Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete sagsopstillingens indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med
sælger.

Adresse: C.F. Richs Vej 120, 2. tv., 2000 Frederiksberg
Kontantpris: 2.895.000

Sagsnr.: 157MLB-001044

Dato: 21.10.2022
Ejerudgift/md.: 2.615,00

Beskrivelse:
Vi har nu fornøjelsen af at kunne formidle salget af denne hyggelige lejlighed på
Frederiksberg, beliggende i den eftertragtede ejerforening E/F Ringparken.
Lejligheden
Der findes næppe bedre plantegninger end hvad tilfældet er her. Via lejlighedens
entré kan alle lejlighedens tre rum tilgåes samt toilet/bad, hvilket gør den oplagt til
både den lille familie, kæresteparret eller som delelejlighed. Når du kommer ind i
entréen vil du på venstre hånd finde hvad der i dag bliver brugt som de voksnes
soveværelse, som er lejlighedens mindste. Dette kunne også oplagt bruges til
kontor eller gæsteværelse. I det tilstødende værelse finder du lejlighedens største
værelse, der både kan rumme stor seng, skrivebord og et stort skab til opbevaring.
Funkisejendomme bærer præg af at funktionalisme er den røde tråd i lejlighedens
indretning, og nærværende lejlighed er bestemt ingen undtagelse. Lejlighedens
stue er, ganske utraditionelt fra øvrige ejendomme i starten af det 20-århundrede, i
åben forlængelse med køkkenet, hvilket giver en køkken-alrum fornemmelse og
dermed god synergi mellem køkken og spisebord. Fra stuen er der adgang til den
store vestvendte altan, der med sin indbygning i ejendommen sikrer både læ og en
mere privat altanoplevelse sammenlignet med nyere påsatte altaner.
Ejerforeningen
Der er tale om en stor ejerforening med styr på tingene. Foreningen rummer flere
blokke, der alle hører under én og samme ejerforening. Det giver et stærkt
sammenhold og en sjældent set hyggelig landsbyagtig stemning blandt de beige
bygninger og de gartner-holdte grønne områder som foreningen råder over. Glæd
dig til at blive en del af en veldrevet forening der vil fællesskabet og en fornuftig
drift, ligesom det skal og bør være. Til lejligheden er der udover nogle fantastiske
grønne områder tillige brugsret til fælles vaskeri, tre gode legepladser, gode
parkeringsmuligheder, cykelrum og barnevognsrum.
Området
Du er kun få minutters gang fra Flintholm Station, der kan bringe dig til Kgs. Nytorv
på et kvarter, eller Grøndal Station der tager dig forbi Fuglebakkekvarteret på
Frederiksberg, Nørrebro Station og videre til Hellerup. Alt på under 15 minutter.
Mathias Lund Bach, cand.jur., ejendomsmægler, +45 30 22 50 20 / ba@ejb.dk

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: Advokat Jan Bo Busholdt
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Adresse: C.F. Richs Vej 120, 2. tv., 2000 Frederiksberg
Kontantpris: 2.895.000

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Ejerlejlighed
Må benyttes til:
Helårsbeboelse
Ifølge:
BBR meddelelse
Kommune:
Frederiksberg Kommune
Matr.nr.:
5tg Frederiksberg
BFE-nr.
173963
Zonestatus:
Byzone
Vand:
Alment vandforsyningsanlæg
Vej:
Kloak:
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:
Fjernvarme/blokvarme
Opført/ombygget år:
1937
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.:
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:

Sagsnr.: 157MLB-001044
Ejerudgift/md.: 2.615,00
Arealer
Tinglyst areal:
Heraf tinglyst boligareal:
Heraf areal i tagetage:
Heraf kælderareal:
BBR-boligareal:
Øvrige arealer:

Dato: 21.10.2022

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
0 m2
58 m2
0 m2
0 m2
65 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:Administrativt
fordelingstal
Tinglyst fordelingstal:
58/4375
Adm. fordelingstal:
58,0000/15.322,0000
Sikkerhed til ejerforening:
I form af:
Se administratorbesvarelse
Forhøjelse af sikkerhed:
I form af:
Se administratorbesvarelse

Tinglyste servitutter:
1. 08.07.2016--1007434870 DEKLARATION
2. 28.08.1891--906137-02 Dok om indskrænkning iht brøndanlæg, (5G
447-1024) 3. 08.08.1902--906138-02 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
4. 10.09.1920--906139-02 Dok om kloakbidrag, (7R 995 1634) 5. 08.03.1935--906140-02 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
6. 05.04.1935--59-02 Dok om evt fjernelse af en garagebygning mv, Se
akt
Der henvises til side 5 for øvrige servitutter.

2021
1.250.000
253.400
787.500
0
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Brugsret til eget kælderrum. Fællesfaciliteter: Bordtennisrum,
cykelkælder, tre legepladser, fælles vaskeri, gode muligheder for
parkering, barnevognsrum.

,
Abonnementer:

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Adresse: C.F. Richs Vej 120, 2. tv., 2000 Frederiksberg
Kontantpris: 2.895.000

Sagsnr.: 157MLB-001044
Ejerudgift/md.: 2.615,00

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Gjensidige
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold: Se vedhæftet forsikringspolice på sagen.
Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Se vedhæftet forsikringspolice på sagen.
Forsikringsselskab: Gjensidige
Særlige forhold ved forsikringen: Se vedhæftet forsikringspolice på sagen.

Dato: 21.10.2022

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.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 4.308
Udgiften er beregnet i år:

Forbrug: 2021

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme
Ejendommens supplerende varmekilde:
Oplysningerne stammer fra: A conto opkrævning

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 Elinstallationsrapport
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: C.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Version 3.1

E/SO/

COPYRIGHT DE – Virksomheden er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening

Side 3

Adresse: C.F. Richs Vej 120, 2. tv., 2000 Frederiksberg
Kontantpris: 2.895.000
Ejerudgift 1. år:

Sagsnr.: 157MLB-001044
Ejerudgift/md.: 2.615,00
Pr. år:

Dato: 21.10.2022

Kontantbehov ved køb:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Fællesudgifter ejerforening
Antennebidrag
Rottebekæmpelse

7.245,00
5.883,08
17.015,00
1.188,00
42,63

Ejerudgift i alt 1. år:

31.373,71

Kontantpris:
Tinglysningsafgift af skødet, anslået
I alt

2.895.000
19.150
kr.

2.914.150

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til:
Købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske. Finansiering, herunder kurssikring
og bankgarantistillelse mv. Evt. ekspeditionsgebyr til administrator ifm. notering af ejerskifte.

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: 145.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 13.708 md./ 164.496 år. Netto ekskl. ejerudgift: 11.418 md./ 137.016 år v/24.3 %
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: 21.10.2022. 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: - . Forbehold: 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: C.F. Richs Vej 120, 2. tv., 2000 Frederiksberg
Kontantpris: 2.895.000
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Ejerudgift/md.: 2.615,00

Dato: 21.10.2022

Tingslysningsafgiftsreduktion:

Gæld udenfor købesummen:

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.

Fælleslån, men det indfries af sælger i forbindelse med handlen.

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art

Totalkredit

Realkredittype

Obligationsl
ån

Restgæld

1.112.879

Obl.
restgæld

Kontantværdi

1.112.879

1.146.376

Optaget
i valuta

DKK

Rente
Kont./pålyd.

2

1. års
ydelse

63.990

Restløbetid

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

25,50

Øvrige servitutter:
7. 05.11.1935--1975-02 Dok om vejprofil, ubebygget areal, fælles adgangsvej, haveanlæg, reklame,
kælderrum, fælles afløbsledning, til gas, vand og el
8. 26.03.1936--3165-02 Dok om evt fjernelse af to runde tage over legepladsen
9. 08.08.1936--1135-02 Dok om fjernvarme mv
10. 24.09.1976--14404-02 Vedtægter for ejerforening, Ringparken, Ikke til hinder for prioritering
11. 21.07.1993--9269-02-S0001 anm byrder, anm hæftelser tillæg til vedtægt, Tillige lyst pantstiftende.
13. 23.08.2012--1003812402 Tillæg til vedtægter
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14. 01.07.2013--1004659092 Ny § 3
Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan: Ringbanen-syd
Kommuneplan: Ringparken
Kommuneplan: Ringbanen-syd
Kommuneplan: Ringparken
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