
Ejendomsmæglerfirmaet KOKBORG
Sandvedvej 4, 4250 Fuglebjerg

Tlf.: 55409409
ak@akok.dk

Cvr.nr. 10 19 65 90
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: Parkvej 72, 4262 Sandved Sagsnr.: 35305062
Købspris: 665.000 Boligydelse/md.: 2.676 Dato: 07.09.2021

Beskrivelse af andelsboligen:

For enden af en lukket stikvej, hvorfra I har udsigt til marklandskaberne mod syd, 
møder I denne ualmindeligt pæne og velholdte andelsbolig. Her kan I se frem til en 
skøn, ugeneret beliggenhed i Sandved, og dertil kommer en god planløsning i form af 
et værelse og et stort, åbent opholdsrum. Velkommen til.

Adressen hedder Parkvej 72, og bare 800 meter herfra kan I foretage 
dagligvareindkøb hos den lokale købmand. I byen finder I også fine idrætsfaciliteter, 
og nærmiljøet byder på nydelige, rekreative arealer såsom Fyrendal Skov. I et lidt 
større perspektiv bosætter I jer fordelagtigt i forhold til Slagelse og Næstved - begge 
byer nås på omtrent 25 minutter i bil.

Udefra præsenterer huset sig med en rød murstensfacade og mørkegrønt træværk på 
gavlene. Vinduesrammerne er hvide. Husets høje standard skyldes blandt andet 
adskillige istandsættelser og forbedringer, der er foretaget løbende siden 2014. Disse 
inkluderer anlæggelse af to terrasser, hulmursisolering, udskiftning af køkken samt en 
stor carport fra 2020.

Som I træder inden døre, ankommer I til en veltilrettelagt bolig på 72 kvadratmeter, 
der udfolder sig med opholdsrummet som centrum. Køkkenet og stuen er arrangeret i 
åben forbindelse, og netop køkkenskabene toner frem i en enkel stil med hvide, 
udskårne fronter og en mørk bordplade. I kraft af rummets størrelse er det en smal 
sag at opstille sofagruppe og spisebord side om side. Det øvrige af hjemmet er 
allokeret til det nævnte værelse, et bryggers og et badeværelse med brus.

Umiddelbart foran stuen råder I over en dejlig, solrig terrasse. Haven er sirligt anlagt 
og overordentligt pæn med blandt andet veltrimmede hække og rododendronbuske. 
Der er flere terrasser, en i fliser og en af træ, samt en fortrinlig udestue, som kan 
bruges i store dele af året. Prikken over i’et er naturligvis den flotte udsigt.

Kontakt os for en fremvisning. 

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: Anders Kokborg 
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For enden af en lukket stikvej, hvorfra I har udsigt til marklandskaberne mod syd, møder I denne ualmindeligt pæne og velholdte andelsbolig. Her kan I se frem til en skøn, ugeneret beliggenhed i Sandved, og dertil 
kommer en god planløsning i form af et værelse og et stort, åbent opholdsrum. Velkommen til.

Adressen hedder Parkvej 72, og bare 800 meter herfra kan I foretage dagligvareindkøb hos den lokale købmand. I byen finder I også fine idrætsfaciliteter, og nærmiljøet byder på nydelige, rekreative arealer såsom 
Fyrendal Skov. I et lidt større perspektiv bosætter I jer fordelagtigt i forhold til Slagelse og Næstved - begge byer nås på omtrent 25 minutter i bil.

Udefra præsenterer huset sig med en rød murstensfacade og mørkegrønt træværk på gavlene. Vinduesrammerne er hvide. Husets høje standard skyldes blandt andet adskillige istandsættelser og forbedringer, der er 
foretaget løbende siden 2014. Disse inkluderer anlæggelse af to terrasser, hulmursisolering, udskiftning af køkken samt en stor carport fra 2020.

Som I træder inden døre, ankommer I til en veltilrettelagt bolig på 72 kvadratmeter, der udfolder sig med opholdsrummet som centrum. Køkkenet og stuen er arrangeret i åben forbindelse, og netop køkkenskabene toner 
frem i en enkel stil med hvide, udskårne fronter og en mørk bordplade. I kraft af rummets størrelse er det en smal sag at opstille sofagruppe og spisebord side om side. Det øvrige af hjemmet er allokeret til det nævnte 
værelse, et bryggers og et badeværelse med brus.

Umiddelbart foran stuen råder I over en dejlig, solrig terrasse. Haven er sirligt anlagt og overordentligt pæn med blandt andet veltrimmede hække og rododendronbuske. Der er flere terrasser, en i fliser og en af træ, 
samt en fortrinlig udestue, som kan bruges i store dele af året. Prikken over i’et er naturligvis den flotte udsigt.

Kontakt os for en fremvisning. 
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Gang Køkken Spisestue

Spiseplads Stue Soveværelse
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Badeværelse Bryggers Terrasse

Terrasse Udestue Terrasse
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Inventar og løsøre:
Følgende særlig tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):
Køle-/fryseskab, Bordkomfur, elovn og emhætte, Opvaskemaskine, Miele vaskemaskine, Miele tørretumbler.

Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat)*):
Dobbelt plicerede gardiner kr. 0, Bosch hækkeklipper kr. 0, Stiga multiklipper kr. 0, Diverse havemøbler og krukker kr. 0, 2 
stk.parsoller med parsolfod kr. 0.

*) Køber er ifølge andelsboligloven ikke forpligtet til at købe det nævnte løsøre.

 

Ejendomsdata:

Ejendommen/Andelsboligforeningen Andelsboligen
Kommune: Næstved Må benyttes til: Beboelse
Matr.nr.:  Ifølge: BBR-ejermeddelelse
BFE-nr.:
Opført/ 1988 Andelsnr.:
Zonestatus: Byzone Fordelingstal vedr. formuen: 1/8
Anvendt vurderingsprincip: Offentlig vurdering Fordelingstal vedr. boligafgift: 1/8

Evt. bemærkninger til boligafgiftens 
fordeling:  Pr.: Ej oplyst

Værdi iflg. anv.vurderingssprincip: 505.000
Energimærkning: Energimærke D.  Brugsret: 

Fællesfaciliteter: Arealer:
Boligareal ifølge BBR: 72 m2

Andre arealer ifølge BBR: 37 m2

 - heraf Carport, /udhus: 37 m2 
 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
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Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 7.000 Forbrug:   
Udgiften er beregnet i år: 2020 
Ejendommens primære varmekilde: Elvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Energimærke

Udgiften til varme er skønnet, da denne indgår i den samlede udgift til forbrug af el. Sælgers samlet elforbrug i perioden 01.07.20 - 
01.07.21 udgør ialt kr. 9.619,55.

Månedlig boligafgift kr. 2.676,- plus vand a conto kr. 305,- ialt kr. 2.981,-.

Andre forhold af væsentlig betydning:

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 
Præmien, der indgår i boligafgiften, dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold:  

Ejerpantebreve i andelsboligen:
kr. 250.000 
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Beregning af andelsboligens maksimalpris og købspris: Boligydelse: Kontantbehov ved køb:

Andel i foreningens formue kr. 516.769

Forbedringer og særligt tilpasset inventar kr. 146.617

Tillæg vedr. vedligeholdelsestilstand kr. 1.614

Fradrag for mangler kr.
Maksimalpris, jf. andelsboliglovens § 5 kr. 665.000

Evt. nedslag i maksimalprisen kr.

Overdragelsessum ekskl. løsøre (købspris) kr. 665.000

Andet løsøre, der kan købes separat, jf. side  2 kr. Boligydelse i alt pr. år kr. 32.112

Samlet overdragelsessum inkl. løsøre kr. 665.000 Boligydelse i alt pr. md. kr. 2.676

I alt kr.  670.650

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved 
køb ikke er indeholdt udgifter til: Finansiering og bankgarantistillelse mv., 
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. 

 

Boligafgift, jf. besvarelse fra 
foreningen kr. 32.112

Købspris / udbetaling kr. 665.000
Forudbetaling af boligafgift/depositum kr. 3.150
Gebyr til foreningen kr. 2.500

Købspris: kr.  665.000

Forholdsmæssig andel af foreningens samlede gæld
÷omsætningsaktiver: kr.  225.403

Teknisk pris kr.  890.403
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Oplysninger om andelsboligforeningen:

Venteliste: 
Fremleje:          Ja     X    Nej
Husdyr:          Ja     X    Nej

Gæld uden for købesummen:

Maksimal belåning: Har andelsboligforeningen vedtaget regler om maksimal belåning af andelsboligen          Ja     X    Nej

Oplysninger om andelsboligforeningens lån i ejendommen:

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.

 

Beskrivelse Beløb Pr. dato
 

Långiver Lånetype Næste 
rentetilpasning

Restgæld Kursværdi Rente Udløb Afdragsfrihed Personlig 
hæftelse

Vilkår mv.

Nykredit Kontantlån 1.787.493 107 3,14 Nej Ingen

 Kontantlån 259.378 104 3,23 Nej Ingen
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