
 

Dyremarken 5
4720 Præstø
 

PRIS 4.245.000

UDBETALING 215.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT 24.327

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT 19.268

EJERUDGIFT (MD.) 3.729

BOLIGAREAL 272 m2

CARPORT 41 m2

UDHUS 50 m2

GRUNDAREAL 18.318 m2

VÆRELSER 10

BYGGEÅR 1900/2010

SAGSNUMMER SH00022

EJENDOMSTYPE Villa, 1 fam.

ENERGIMÆRKE

 Der er ikke mange steder i Danmark, hvor idyllen er så udtalt, som på Jungshoved

Ny pris



 

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: Dyremarken 5, 4720 Præstø Sagsnr.: SH00022 Dato: 25.11.2022
Kontantpris: 4.245.000 Ejerudgift/md.: 3.729

 

Beskrivelse:

Billedskøn lystejendom med 275 m² bolig og knap 3 tdr. land jord - beliggende i smukt 
naturlandskab ved Jungshoved.

Det første syn der møder jer, er den idylliske gårdsplads med sten, blomstrende træer 
og grønne buske. Ejendommen står smukt med oprindelige detaljer og et rigt 
dekoreret murværk, hvor bindingsværket og stråtaget giver det hele endnu mere kant.

Det charmerende ydre går igen inde i boligen, hvor I også kan glæde jer over et dejligt 
lysindfald. Plads er der rigeligt af. Her er både stort, åbnet stuemiljø med dobbeltdøre 
til køkkenet. Der er også et ekstra stort køkken-alrum, seks rummelige værelser, to 
badeværelser samt to indgange. 

Via smukke trapper er der forbindelse til ejendommens 1. sale, hvor fine detaljer som 
bondehusvinduer er at finde. 

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: Samantha Hartmann 
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Herudover er der carport fra 2010, som er opført i samme stil som resten af den unikke perle. Der er flere disponible rum i varierende størrelser, med bl.a. plads til vaskemaskine og tørrtumbler,, perfekt til 
"gør-det-selv-projekter" og opbevaring af planter og frugter.

Haven er fyldt med farverige blomster, grønne buske og store krogede træer, der kaster skygger på den store græsplæne. Der er rig mulighed for at dyrke jorden, og dermed krydre sommerens salater med grønsager 
fra egen avl. 

Tillige anvendes i dag et stort areal af grunden som hestefolde, ligesom der er to hestebokse at finde på grunden. Her er altså rig mulighed for, at dyrke sine fritidsinteresser, nyde sine hobbyer og samtidig være 
hjemme. 

Det er ikke kun selve ejendommen, der stjæler opmærksomheden. Vent til I oplever den storslåede natur. Jungshoved er en lille halvø, der stikker ud ved Præstø, lige midt imellem Stevns klint og Møns klint. Det jævne, 
frugtbare morænelandskab afgrænses af lave kyster med strandskove og pynten Jungshoved længst mod øst. Der er ikke langt til Roneklint med badestrand og kajakudlejning. Her langs den smukke kyst kan I gå lange 
ture og nyde synet af de smukkeste solnedgange. I kan også tage en tur på Præstø Fjord med turbåden Fjordkaperen, der sejler fra Præstø til Fed Havn på Feddet. Der er også mulighed for at opleve fortidsminder. I 
nærområdet ligger Roneklint Skanse, der blev opført omkring 1808 i forbindelse med Englandskrigene, og der er ikke langt til Borgbanken med den gamle kongeborg på Jungshoved. Borgen ligger utroligt flot i 
landskabet lige syd for Jungshoved kirke ud mod Bøgestrømmen og mod vest udmundingen af den lavvandede vig Jungshoved Nor. Der er kun en rask køretur til købstaden Præstø med et charmerende handelsstrøg, 
livlig lystbådehavn, skoler, sportsfaciliteter og kulturoplevelser. 

Dette er kort fortalt en helt unik ejendom i et af Danmarks smukkeste naturområder. 
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Udsigt fra gården Udendørs Entre

Værelse Badeværelse Entre
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Trappe Repos Udsigt fra 1. sal

Soveværelse Udsigt fra 1. sal Stue
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Stue Spisestue Stue

Spisestue Køkken Udsigt
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Køkken Køkken/Spisestue Indendørs

Gang Værelse Repos
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Værelse Udsigt fra 1. sal Værelse

Badeværelse Badeværelse Entre
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Bryggers Bryggers Set fra vejen

Udendørs Set fra vejen Udendørs
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Omgivelser Set fra haven Set fra indkørsel

Terrasse Have Læskur
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Fold Fold Set fra haven

Have Have Have
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Set fra haven Set fra vejen Stueplan
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Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Der henvises til side 5

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Grundejerforening: Nej

Servitutter
Ingen  

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa, 1 fam.
Må benyttes til: Beboelse
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Vordingborg
Matr.nr.: 9 b Bønsvig By, Jungshoved
BFE-nr.: 9257192
Zonestatus: Landzone
Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke 

påkrævet)
Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed
Opført/ombygget år: 1900/2010

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2020
Offentlig ejendomsværdi: 1.400.000 kr.
Heraf grundværdi: 338.600 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 881.055 kr.
Grundlag for ejendomsskat: 339.000 kr.

Arealer
Grundareal udgør: 18.318 m2

- heraf vej 602 m2

Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg. bebyg. areal: 154 m2

Kælderareal: 0 m2

Udnyttet tagetage: 118 m2

Boligareal i alt: 272 m2

Andre bygninger: 91 m2

 - heraf Carport
 - heraf Udhus

41 m2

 50 m2

 

Bygningsareal ifølge BBR-ejermeddelelse
- af dato: 15.03.2022 
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos Lærerstandens 
Brandforsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  Insekt: Nej Rørskade: Ja
Forbehold:   

Andre forhold af væsentlig betydning:

Om boligskat
Der er igangsat en boligskattereform, som forventes at træde i kraft i 2024. Der 
udsendes i den forbindelse løbende nye ejendomsvurderinger for ejerboliger. 
Boligskat er den samlede betegnelse for ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Køber gøres opmærksom på, at denne ejendom har fået en ejendomsvurdering som 
er fastsat efter de nye vurderingsprincipper. Vurderingen fremgår af nærværende 
salgsopstilling.

Beskatningsgrundlagene for boligskatten i ejerudgiften for indeværende år følger det 
nuværende skattestop for ejendomsværdiskat og stigningsbegrænsningen på 
grundskyld.

Boligskattereformen vil kunne have indflydelse på købers fremtidige 
boligskattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom. Der 
henvises desuden til www.vurderingsportalen.dk.

Beskyttelseslinjer
Køber gøres opmærksom på, at der på ejendommen er skovbyggelinjer, som 
bevirker, at der på hele ejendommen er beskyttelseslinjer, hvor der ikke må 
bebygges.

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 39.000 Forbrug: 6,67 kg 
Udgiften er beregnet i år: 2022 
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme med én fyringsenhed
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast eller flydende brændsel
Oplysningerne stammer fra: Det beregnede forbrug i energimærkningen

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 foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret gult hus og 
rødt hus.  

Elinstallationsrapport:  Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret risiko for stød og risiko for brand.   

Energimærkning: Foreligger endnu ikke. 
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Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 44.753

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: 215.000 Brutto ekskl. ejerudgift 24.327 md./ 291.926 år Netto ekskl. ejerudgift 19.268 md./ 231.216 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: 25.11.2022
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: 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 10.944
Husforsikring 21.278
Ejendomsværdiskat 8.106
Renovation 3.451
Skorstensfejning 360
Rottebekæmpelse 130
Tømningsordning 485

Kontantpris/udbetaling 4.245.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 14.575
Tinglysningsafgift af skødet 27.350

I alt 4.286.925

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:

 
 
Tilbehør:
Ovn mrk. Bauknecht, 
Opvaskemaskine mrk. Siemens, 
Køleskab mrk. Siemens,
Keramisk kogeplade mrk. Siemens (induktion), 
Emhætte mrk. Siemens, 
Skabsfryser, mrk. Wasco F225w, 
Skabsfryser Wasco,
Køle-/fryseskab mrk. Gorenje, 
Vaskemaskine mrk. Siemens 
 

Gæld udenfor købesummen:

Långiver/art Realkredit-
type

Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Optages 
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant 
regulering

Totalkredit/0,5% Obligationslån Obligationslån 951.657 951.657 765.476 DKK 0,5 62.838 18,00 3,77 Nej
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Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby 
ApS

Rådhustorvet 4B
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. 

Samantha Hartmann

Mobil: 61795195
E-mail:  samantha@henrikejby.dk 

 


