
 RØMØ - Gulirisvej 61, Havneby
Flot luxuriøs ferielejlighed i 2.
række med super udsigt

• Beliggende i 2. række
• Udsigt over Vadehavet
• Alttal og terrasse
• Stilfuldt møbleret
• Aktiv centerbygning
Sagsnr. 29816002

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
Michael Riis
Indehaver, Ejendomsmægler MDE
Tlf. 40363891

Kontantpris  1.695.000

Ejerudgift pr. md.  3.407

Finansieret:

Udbetaling  85.000

Brutto/netto ekskl. ejerudgift  8.940/7.049

Bolig m2 97 Etage 

Vær 4 Opført 2006





Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Gulirisvej 61, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29816002 Dato: 17.03.2016
Kontantpris: 1.695.000 Ejerudgift/md.: 3.406

Beskrivelse:
Luksus feriebolig med udsigt til Vadehavet og golfbanen. Resortet er opført i en meget flot
arkitektur.
Her mødes storartet natur, selvforkælelse og familietid.

Her er et bredt udvalg af aktiviteter for hele familien bl.a. golf, wellness og ikke mindst
naturen som indbyder til et væld af aktiviteter.
Centerbygningen rummer faciliteter såsom 8 bowlingbaner, restaurant, legehjørne,
svømmebassin for både voksne og børn, fitness samt et wellness-område på 2.600 m2
med bl.a.  varme terapibade, spa-bade, saunaer, kurbade, tropisk regn, saltvandsbassin
og aroma dampbade.

Denne bolig, som tilmed kun ligger ca. 100 m fra centret, er indrettet med et stort
køkken/alrum med klinkegulv og pejs samt udgang til terrasse, 2 veldisponerede
soveværelser og et luksusbadeværelse.
1. Salen indeholder en dejlig opholdsstue med udgang til stor terrasse, hvorfra udsigten
ganske enkelt er unik.

Boligen er stilfuldt møbleret - her er der ikke gået på kompromis med noget.
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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: Michael Riis



Adresse: Gulirisvej 61, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29816002 Dato: 16.03.2016
Kontantpris: 1.695.000 Ejerudgift/md.: 3.406

Side 2 af 6



Adresse: Gulirisvej 61, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29816002 Dato: 16.03.2016
Kontantpris: 1.695.000 Ejerudgift/md.: 3.406

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

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger    X    Ja          Nej, idet evt. undtagelser hertil vil fremgå af senere
købsaftales individuelle vilkår.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Servitutter:
08.03.2005  Lokalplan nr. 235
20.09.2006  Dok. om byggeret
26.10.2006  Dok. om fællesareal
19.12.2006  Vedtægter for Ejerforeningen

Lokalplan:
lokalplan 235

Kommuneplan:
kommuneplan 2009-2021

Påbud el. verserende sager:
afventer svar

Nye tilslutnings og anlægsprojekter
afventer svar

Respekt af udlejningsaftale
I det omfang at et sommerhus udlejes via bureau, skal køber påregne at
udlejningsaftalerefter overtagelsesdagen skal respekteres samt at udlejningsaftalen med
bureauet under visse omstændigheder løber i op til 19 mdr. efter overtagelsen.
Udlejningsaftalen kan normalt ikke opsiges uden godtgørelse til udlejningsbureauet. Køber
har dog mulighed for at "ejerspærre" en stor del af perioden. Forhør nærmere herom på tlf.
7475 2488.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Ejerlejlighed med beboelse i

rækkehusbebyggelse.
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Tønder
Matr.nr.: 278 t Kirkeby, Rømø
Ejerl.nr.: 51
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Fælles/privat
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el.

varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 2006

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2014
Offentlig ejendomsværdi: 1.350.000 kr.
Heraf grundværdi: 229.000 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 800.000 kr.
Grundskatteloftværdi:

Arealer
Tinglyst areal: 95 m2

heraf boligareal: 95 m2

heraf andre arealer. 0 m2

BBR-boligareal: 97 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter: 1/12
Tinglyst fordelingstal: 1/12
Adm. fordelingstal: 1/12
Sikkerhed til ejerforening: 40.000 kr.
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende

Forhøjelse af sikkerhed:
I form af:
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Adresse: Gulirisvej 61, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29816002 Dato: 16.03.2016
Kontantpris: 1.695.000 Ejerudgift/md.: 3.406

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Ejerforeningens ejendomsforsikring hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  Insekt: Nej Rørskade: Nej
Forbehold:

Andre forhold af væsentlig betydning:

Køber skal påregne udgift til modtagelse af TV-signal. Der er ikke afsat beløb til det i
salgsopstillingen.

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

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ejendommens supplerende varmekilde: Brændeovn

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: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse
dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås.

Elinstallationsrapport:  Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås.

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning.
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Adresse: Gulirisvej 61, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29816002 Dato: 16.03.2016
Kontantpris: 1.695.000 Ejerudgift/md.: 3.406

Gæld udenfor købesummen:

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:

Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene finansieringsomkostninger. Derfor skal
ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Udbetaling: 85.000 Brutto ekskl. ejerudgift 8.940 md./ 107.281 år Netto ekskl. ejerudgift 7.049 md./ 84.583 år v/29,46%
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. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.
Standardfinansiering
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: 16.03.2016
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 Forbehold: Finanseringen er lovbestemt og kan ikke forventes opnået.
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.

Ejerudgift i alt 1 år 40.883

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

Ejendomsskat 2.997
Ejendomsværdiskat 8.000
Ejerforening 8.800
Brugsretsbrugsretsudgift  + Flexkontrol 21.086

Kontantpris/udbetaling 1.695.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 6.284
Tinglysningsafgift af skødet 11.860
Gebyr for overtagelse af pantebrev, anslået 1.660

I alt 1.714.804

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt
udgifter til: Der henvises til sidste side i salgsopstillingen
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Adresse: Gulirisvej 61, Havneby, 6792 Rømø Sagsnr.: 29816002 Dato: 16.03.2016
Kontantpris: 1.695.000 Ejerudgift/md.: 3.406

Kontantbehov ved køb:
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.

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

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

Realkredit Danmark/F1K FlexLån® Kontantlån 1.527.000 1.515.422 1.534.083 DKK 0,24 71.850 20,00 1,04 Nej
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