
 

Frugthaven 34, Bakkebølle 
Strand
4760 Vordingborg
 

PRIS 1.495.000

UDBETALING 75.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT 6.361

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT 5.510

EJERUDGIFT (MD.) 1.880

BOLIGAREAL 84 m2

GRUNDAREAL 1.340 m2

VÆRELSER 3

ANTAL PLAN 2

BYGGEÅR 1968

SAGSNUMMER HE01089

EJENDOMSTYPE Fritidshus

 Højt i udstykningen med flot udsigt over området, vandet og Farø-broen



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: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

Beskrivelse:

Ligegyldig hvilken vej man vælger for at komme til Bakkebølle Strand - rammes man 
af marker, skov og den frie natur, inden skiltet viser ned til området.

Vejene i området er lukkede - og cirka midtvejs i den gamle del af udstykningen ligger 
ejendommen på et af de højeste punkter - hvor udsigten over vandet kun bliver endnu 
mere betagende.

Ejendommen ligger højt - udsigten er betagende - hvor solens stråler reflekteres i det 
blå vand og kaster lyset smukt op over området - mens man står i stuen og nyder - 
ikke bare vandet - men også Farøbroen.
 
Om sommeren er der privat badebro og et lille bådelaug. 

Ejendommen i sig selv er rigtig hyggelig - her er stemning og man føler sig i den grad 
hjemme, allerede når man parkerer bilen.

De nærmeste golfbaner er Møn Golfklub i Stege (ca. 21 km), Falster Golf Klub ved 
Eskilstrup (ca. 26 km), Sydsjællands Golfklub ved Næstved samt Næstved Ny 
Golfklub (begge ca. 41 km).

Grundejerforeningen råder over grønne fællesarealer og der er flere steder nedgang 
og-/eller adgang bademuligheder i Storstrømmen & der er gode fiskemuligheder langs 
hele kysten.

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: Henrik Ejby 
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

Ejendommen er opført som et A-hus-lignende byggeri, med facader i mursten, hvidmalet og tag med skifereternit. Huset er nymalet, der er udskiftet døre og vinduer, opsat nyt køkken, nye hvidevarer i køkkenet. Nyt gulv 
og der er anlagt ny terrasse. Denne istandsættelse/modernisering er foretaget i efteråret 2020 og foråret 2021

Grunden er trimmet, den høje beplantning fjernet, frugttræerne og hækken skåret ned - så plænen kan få noget luft og udsigten bliver endnu mere udtalt.

Sælger har endvidere - netop nu - fået færdiggjort etablering af ny indkørsel med nøddesten, så det hele fremstår flot og i orden.

Entre`en byder velkommen og man træder ind.

Her er brusebadeværelse med klinkegulv samt vaskemaskine og tørretumbler.

Åbent køkken med nye hvide køkkenelementer, åben stue i.f.m. køkkenet med muret pejs med brændeovns-indsats, åben trappe til 1.salen og dobbeltdør ud til træterrasse - med en virkelig smuk udsigt over vandet.

På 1.salen mødes man af repos, hyggeligt og charmerende værelse samt stort soveværelse med udgang til svalegang, hvor udsigt over vandet bliver endnu mere udtalt.

Et fritidshus der virkelig indbyder til fred og fordybelse.

Som ekstra bonus kan det oplyses, der er indlagt fibernet i ejendommen fra FIBIA.
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

 

Ejendommen Have Terrasse

Terrasse Udsigten Have
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

Have Have Have

Ejendommen Ejendommen Ejendommenn
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

Ejendommen Ejendommen Udsigten

Køkken Køkken Køkken
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

Spisestue Stue Stue

Stue Udsigten Badeværelse
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

Repos Værelse Værelse

Soveværelse Udendørs Tagterrasse
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

Altan Udsigt
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Elkomfur med keramiske kogeplader "ELECTROLUX" - køle/fryseskab "ELECTROLUX" - vaskemaskine "BOSCH" samt 
tørretumbler "BOSCH". BEMÆRK: Ejendommen sælges UDEN indbo.

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

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Kopi af tingbogsattest kan rekvireres. 
Nr. 1 lyst d. 04.07.1967 lbnr. 924873-29 Tillægstekst Dok om vandværk mv Filnavn: 
29_B-V_212
Nr. 2 lyst d. 04.07.1967 lbnr. 924874-29 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse, 
grundejerforening, udstykning mv Filnavn: 29_B-V_212
Nr. 3 lyst d. 04.07.1967 lbnr. 924875-29 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse, 
grundejerforening mv Filnavn: 29_B-V_212
Nr. 4 lyst d. 15.07.1967 lbnr. 924876-29 Tillægstekst Dok om 
forsynings-/afløbsledninger mv Filnavn: 29_B-V_212     

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Fritidshus
Må benyttes til: Sommerhus.
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Vordingborg
Matr.nr.: 9 dt Bakkebølle, Vordingborg Jorder
BFE-nr.: 5391095
Zonestatus: Sommerhusområde
Vand: Privat vandforsyningsanlæg
Vej: Fælles/privat
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Varmepumpe & elvarme
Opført/ombygget år: 1968

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2019
Offentlig ejendomsværdi: 820.000 kr.
Heraf grundværdi: 222.100 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 483.000 kr.
Grundskatteloftværdi: 197.100 kr. 

Arealer
Grundareal udgør: 1.340 m2

Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg. bebyg. areal: 50 m2

Kælderareal: 0 m2

Udnyttet tagetage: 34 m2

Boligareal i alt: 84 m2

Andre bygninger: 0 m2

Bygningsareal ifølge: BBR-ejermeddelelse
- af dato: 07.04.2021 

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: Ingen

Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos Lærestandens 
Brandforsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold: Nyt til fra Dansk Boligforsikring vil fremkomme.   

Andre forhold af væsentlig betydning:

Om boligbeskatning
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny ejendomsvurderingslov i 
kraft, der betyder at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres i 
2020 vil blive beregnet ud fra ændrede principper. Oplysningerne i denne 
salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har 
udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. 
Disse forhold kan have indflydelse på købers fremtidige skattebetaling, og køber 
opfordres til at søge egen rådgivning herom. 

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

Ejendommens primære varmekilde: Varmepumpe & elvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Muret pejs med brændeovnsindsats

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:  Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3.   

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. 
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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 22.560

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: 75.000 Brutto ekskl. ejerudgift 6.361 md./ 76.335 år Netto ekskl. ejerudgift 5.510 md./ 66.118 år v/26,22%   
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: 17.08.2021
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: 1/2 - 1/8 

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  

 

Ejendomsskat 6.370
Husforsikring 5.078
Ejendomsværdiskat 4.444
Renovation 2.722
Grundejerforening 850
Skorstensfejning 500
Rottebekæmpelse 76
Fibia 2.520

Kontantpris/udbetaling 1.495.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 10.000
Tinglysningsafgift af skødet 10.750

I alt 1.515.750

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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Adresse: Frugthaven 34, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg Sagsnr.: HE01089
Kontantpris: 1.495.000 Ejerudgift/md.: 1.880 Dato: 23.08.2021

 

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:

 
 

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

 

Version 2.9   E/SO  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5
 



 

 

Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby 
ApS

Ålevænget 35
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. 

 

Henrik Ejby
Indehaver

Mobil: 20836328
E-mail:  henrik@henrikejby.dk 

 


