
 

Svanen 20 mfl, Landal 
Greenparks Rønbjerg
9681 Ranum
 

PRIS 1.595.000

UDBETALING 80.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT 6.842

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT 5.885

EJERUDGIFT (MD.) 1.820

BOLIGAREAL 63 m2

VÆRELSER 3

ANTAL PLAN 1

BYGGEÅR 2021

SAGSNUMMER 4899

EJENDOMSTYPE Fritidshus

 Projektsalg: Type mulighed for begrænset sø og fjordkig 4L



Salgsopstilling 
______________________________________

Adresse: Svanen 20 mfl, Landal Greenparks Rønbjerg, 9681 Ranum Sagsnr.: 4899
Kontantpris: 1.595.000 Ejerudgift/md.: 1.820 Dato: 12.05.2021

Beskrivelse:

Velbeliggende  projekt hus med kort afstand til søen.

Fritidshuset bliver opført i de bedste materialer og i høj håndværksmæssig kvalitet - 
og således indrettet meget funktionelt og med omtanke for arkitekturen.

Boligen er således indrettet med fordelergang, der giver let adgang til boligens 
rummelige værelser. Lækkert badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler samt 
skøn brusekabine. 2 rummelige soveværelser med dobbeltseng, dejligt lysindfald og 
fin skabsplads, køkken-alrummet er indrettet med hvidevarer fra Bosch/Siemens som 
køleskab, opvaskemaskine, ovn, keramiske kogeplader og emhætte. Den skønne ø i 
køkkenet samler hyggen mellem stue og køkken. Foran de store panoramavinduer, er 
der en dejlig spiseplads og dagligstue miljø med tv plads.

Fra stue er der let adgang til den vestvendte terrasse, hvor man har begrænset 
mulighed for sø og fjordkig.

Landal Greenparks har meget at tilbyde udover det populære vandland, heriblandt en 
række faciliteter, som ejerne tilbydes. 

Der er estimeret en lejeindtægt på kr 81.725,-  til ejer. 

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: Asger Larsen 

 

Version 2.9   E/SO  COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af EL Side 1
 

 
 



 

Adresse: Svanen 20 mfl, Landal Greenparks Rønbjerg, 9681 Ranum Sagsnr.: 4899
Kontantpris: 1.595.000 Ejerudgift/md.: 1.820 Dato: 12.05.2021 

 

 

 

Version 2.9   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af EL Side 1 a
 
 

  



 

Adresse: Svanen 20 mfl, Landal Greenparks Rønbjerg, 9681 Ranum Sagsnr.: 4899
Kontantpris: 1.595.000 Ejerudgift/md.: 1.820 Dato: 12.05.2021 

 

 

Version 2.9   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af EL Side 1 b
 
 

  



 

Adresse: Svanen 20 mfl, Landal Greenparks Rønbjerg, 9681 Ranum Sagsnr.: 4899
Kontantpris: 1.595.000 Ejerudgift/md.: 1.820 Dato: 12.05.2021 

 

 

Version 2.9   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af EL Side 1 c
 
 

 .



 

Adresse: Svanen 20 mfl, Landal Greenparks Rønbjerg, 9681 Ranum Sagsnr.: 4899
Kontantpris: 1.595.000 Ejerudgift/md.: 1.820 Dato: 12.05.2021 

 

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Projektet sælges fuldt møbleret herunder hårdehvide varer, jf møbelpakke. 

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger    X    Ja           Nej, dog med følgende undtagelser: Husene 
leveres fuldt møbleret. efetr udleveret møbelpakke som bilag 

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Lokalplan: 1039 Område til feriehytter ved feriecente...
                       

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Fritidshus
Må benyttes til: Fritidsbrug
Ifølge: sælgers oplysninger
Kommune: Vesthimmerland
Matr.nr.:  
BFE-nr.:
Zonestatus: Byzone
Vand: Almen vandforsyning
Vej: Privat/fællesvej
Kloak: Offentlig afløb
Varmeinstallation: Elpanler og Elbaseret gulvvarme
Opført/ombygget år: 2021

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2021
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:  

Arealer
Grundareal udgør: 0 m2

Grundareal ifølge:
Hovedbyg. bebyg. areal: 0 m2

Kælderareal: 0 m2

Udnyttet tagetage: 0 m2

Boligareal i alt: 63 m2

Andre bygninger: 0 m2

Bygningsareal ifølge: Bygherre
- af dato: 29.04.2021 

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: Ingen

Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Konkret tilbud hos Ejerforeningens ejendomsforsikring.
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Nej
Forbehold:   

Ejendommens nuværende forsikringsforhold:
Forsikringsselskab: 
Særlige forhold ved forsikringen: 

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til side 5

Forbrugsafhængige udgifter:  
 
Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen. 

Ejendommens primære varmekilde: Elpanler og Elbaseret gulvvarme

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 Elinstallationssrapport.   

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. 
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Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 21.841

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: 80.000 Brutto ekskl. ejerudgift 6.842 md./ 82.103 år Netto ekskl. ejerudgift 5.885 md./ 70.619 år v/27,48%   
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: 12.05.2021
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. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside  

 

Ejerforeningsbidrag 2022 12.017
Brugsretsvederlag 9.824

Kontantpris/udbetaling 1.595.000
Tinglysningsafgift af skødet 11.350

I alt 1.606.350

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.
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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.

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

 

Andre forhold af væsentlig betydning:
Denne salgsopstilling er dækkende for type 4L
Svanen 20,22,24, 26,32,34,36,38,56,68,85,87,89 og 91  kr 1.595.000,-

Der er pligt til medlems skab af kommende nyoprettet Ejerforening.

Køber er bekendt med at fritidshuset skal udlejes eksklusivt gennem Landal Green parks 

Den indvendig vedligeholdelse påhviler ejer. 

Ejendommen er beliggende i i et område med drikke vands interesser og beskyttet natur herunder sø.

Om ny vurderings lov og beskatnings aftale
Køber gøres opmærksom på, at det er vedtaget, at der skal træde nyt bolig skattesystem i kraft pr. 1. januar 
2020. Det forventes dog, at 
ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til 1. januar 2024. Det nye bolig skattesystem betyder, at den offentlige 
ejendomsværdi og 
grundværdi, herunder skattelofter, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. Konsekvenserne heraf 
kendes endnu ikke. 
Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har 
udgangspunkt i den seneste fastsatte 
vurdering og tilhørende skattelofts værdier. Det nye bolig skattesystem kan have indflydelse på købers 
fremtidige skatte betalinger, og 
køber opfordres til at søge egen rådgivning herom. 

Projektsalg
Da der er tale om et projektsalg kendes de faktiske tal til ejerudgifter og ejendomsskatter ikke.  

Model fotos
Der er anvendt model fotos i salgsopstillingen. Illustreret som spejlvendte dobbelt huse.  

Ejerforenings bidrag:
Denne indeholder følgende poster.  Vicevært ydelser,Område vedligehold/vinter tjeneste. Internet og TV, 
Flexcontrol, Forsikring ejendom og indbo, Elforbrug på fælles arealet, Renovation, Vindues polering, 
Skadedyrs service, revision mv, administrations gebyr.   

 

Gæld udenfor købesummen:
Ingen 

Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Valuta Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant 
regulering
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Asger Larsen - Allan Kristensen ApS

Østerbrogade 7
9670 Løgstør

Telefon: 98678132
E-mail: hovedmail@maegleren.dk
Hjemmeside: www.maegleren.dk

Åbningstider:

Mandag 08.00-17.00
Tirsdag 08.00-17.00
Onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-16.00
Lørdag efter aftale
Søndag efter aftale

 

Allan Kristensen

Mobil: 40477913
E-mail:  allan@maegleren.dk 

 


