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Tvilum
Landinspektørfirma
Tømmerup Stationsvej 10
DK • 2770 Kastrup
Telefon 32 46 61 00
Telefax 32 46 61 09

Tinglysningskontoret Tårnby
Blåklokkevej 4
2770 Kastrup

SENR. 75 40 83 15
E-mail: cph@tvilum.dk
Dato: 2. april 2003
Jnr. 3431a /JE
3431_02.wpd

Vedr. matr.nr ld Kongens St. Enge. Tårnby
Undertegnede landinspektør skal hermed erklære at følgende ejendomsidenter:
19 - ejet af Børge Vang
52 - ejet af Evelyn Andersen
55 - ejet af Bent Pedersen samt
71 - ejet af Benny Poulsen
alle er bygninger på lejet grund, hidtil lyst på matr.nr 1b Kgs. St. Enge, Tårnby
Alle skal overføres til ejendommen matr.nr. 1d Kgs. St. Enge, Tårnby, som er
opstået efter udstykning af Haveforeningen Rågårdsparken til selvstændig
ejendom.
Kastrup d. 2. april
(
:Je e Eltved
la dinspektør
Tv m Landinspektørfirma, Kastrup afd.

DK . 3400 Hillerød
Huginsvej 6C
Postboks 19
Telefon 48 25 11 00
Telefax 48 25 10 12

DSS 88300421
12 B_19
Bulk Sort / Hvid

105866

II

DK • 3300 Frederiksværk
Nørregade 39
Telefon 47 72 46 64
Telefax 47 72 44 02
DK . København
Telefon 33 13 53 08

ADVOKATFIRMAET

skab nr.

Akt:
_.1d

Bglysningskontoret)

HENNING LEVIN & HENRIK RAVN1L

11.

Afgift: kr. 12.800,00

t9 I So
Matr. nr. 1 B Kongens Store Enge, Tårnby.

Anmelder:
Advokat Henrik Ravnild
Strandgade 26
1401 København K.
Tlf. 3283 0700

Beliggende:
Tømmerupvej 156-158
2791 Dragør

tSEMPART 066904 01 0000900 1 9

21.03.2003 TA
12.800 00 K

ARVEUDLÆGSSKØDE

•

Undertegnede arvinger i boet efter afdøde Maja Christine Rasmussen, Vibeke Petersen og
Jørgen Rasmussen, udlægger og endeligt skøder herved til
Vibeke Petersen
Tømmerupvej 158
2791 Dragør
den boet tilhørende ejendom matr. nr. 1 B Kongens Store Enge, Tårnby, beliggende
Tømmerupvej 156-158, 2791 Dragør.
Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet. Parterne erklærer på tro og love, at ejendommens
værdi i handel og vandel ikke overstiger overdragelsessummen.

•,

r..
r i

....t

§ 1.

,-

Ejendommen- overdrages som den er og forefindes og som erhververen bekendt, med alt dens
rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser,
hvormed den har tilhørt afdøde og boet og hvorom henvises til tingbogen.
Der er ikke skov eller fredskovspligt på ejendommen.
Udlægget sker i øvrigt uden ansvar af nogen art for boet, arvingerne og disses advokater,
bortset fra vanhjemmel.

•

§ 2.
Ejendommen er udlagt pr. 18. april 2001, fra hvilken dato den har henligget for erhververens
regning og risiko i enhver henseende, hvorfor denne i tilfælde af ildebrand oppebærer
assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. Ejendommen er fuld- og
nyværdiforsikret i anerkendt selskab.
Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over alle
ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres kontant.
§ 3.
Ejendommen udlægges for kr. 1.900.000,00 kontant.
Den, 2((1-

02

Seinizaterdrager:
HENRIK RAVNILD
Strandgade 26
1401 København K
Tlf. 32 83 07 00

Jørgen Rasmussen

Vibeke Petersen

Den

2(12, 02,

Som udlægsmodtager:

edp-d<ri?
Vibeke Petersen

Akt:

skab nr.

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

TH vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes
myndighed.
7-57
t,,,,,,,,,...~iiiii
(Z /--/-

NAVN:

Jette Madsen

NAVN:

STILLING:

Adv. sekr.
Saagerparken 45
2670 Greve

STILLING:

ROSA N GAARD

BOPÆL:

A v.sekr.
BOlowsvej 30
1870 Frederiksberg C.

BOPÆL:

ifølge landbrugsministeriets approbation af 9,01/.5:•••••.

af

,

b

er matr.nr

4<5

•

-

c

vurd:distr. %Z. , regnr. 185/ 1 1'-1-4M
tp'R i

ansat af areal

riv, heraf vej

m2.

'■
Arealet er vurdwet sammen med landbrugaele.ndorrimen matr.nr.
men er ved landbrugsministeriets aoprobation af P.Pi/6"- - Ub0,2,fraskilt denne Qlendorr.
Areah■t. er Ikke I matriklen noteret som en"del af en_ fflgget-faat ejendom

TÅRNBY KOMMUNE
EJENDOMSBESKATNINGEN, den k°) /

6

iselotte NØ, gaar
Assistere

ødemodtageren har afgivet
behørig erk;Eering om opfyldetse
f betingeiserre i landbrugsiovens
Sk

Stk.

selotce Norgeard

Assistent,—

c;,c)3"

*** *
* *
* *
*
•

***

*
***

*
* Retten i Tårnby
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Arveudlægsskøde. Dkk 1.900.000
Vedrørende matr.nr . 1 B Grund, Kgs. St. Enge, Tårnby
Ejendomsejer: Vibeke Petersen
Lyst første gang den: 25.03.2003 under nr.
6150
Senest ændret den
: 25.03.2003 under nr.
6150
Skødet er endeligt
Fuldmagter forevist
Retten i Tårnby den 25.03.2003

Jens Møller

•

•

Side:

Akt.nr.:
B 19

5

*** *
* *
* *
*
*

***
*
***

*
* Retten i Tårnby
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Arveudlægsskøde. Dkk 1.900.000
Vedrørende matr.nr . 1 B, Kgs. St. Enge, Tårnby
Ejendomsejer: Vibeke Petersen
Lyst første gang den: 25.03.2003 under nr.
6150
Senest ændret den
: 03.04.2003 under nr.
6806
Ejd. herefter benævnt 1 B Kgs. St.Enge, Tårnby
Retten i Tårnby den 03.04.2003

Jens Møller

•

•

Side:

Akt.nr.:
B 19

6
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Afgift: kr. C4 ?CO,

Ejerlav
Kgs. St. Enge, Tårnby

13 nr. / 7
Akt:
skab
(udfyldes af tinglysningskontoret) /3 372,

Matr.nr.
1b

Anmelder
Navn:

Gade og husnr.
Tømmerupvej 156

Adresse:
Tlf.nr.:

Pålydende nyt lån
kr.
kr.
- Restgæld, indfriede lån
kr.
- Omkostninger, indfriede lån
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr.
kr.
Afgiftspligtigt beløb
Ved beregningen er anvendt nominel værdi.

Anmelder:
Amagerbanken
Realkreditservice
Amagerbrogade 25
2300 København S.
Tlf. nr, 3266 6710
CVR.-nr. 11 84 33 60

517.000

Gecc,
Pantebrev

Obligationslån
Lånet er konverterbart
Debitors navn og bopæl
Vibeke Petersen
Tømmerupvej 156-158
2791 Dragør
Kreditor
Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr.: 12 71 92 80 København
Lånets størrelse
Kr. 517.000

Serie
03- D

Årlig rente
5,00%

Løbetid

30 år

Rente- og betalingsvilkår
Lånet tilbagebetales som et annuitetslån.
Bidrag 0,3325% kvartårligt beregnet af lånets restgæld.
Betalingstidspunkter
Terminsydelserne på lånet forfalder hver den
for terminsperioden
11. marts
for terminsperioden
11. juni
11. september
for terminsperioden
for terminsperioden
11. december

1. januar - 31. marts
1. april - 30. juni
1. juli - 30. september
1. oktober - 31. december

Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning.
NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor
forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a.
Form. 267 G
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Opsigelse
Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B.
Den pantsatte ejendom
Matr.nr.
1 b Kgs. St. Enge, Tårnby

Areal m2
31.671

Oprykkende panteret efter
Ingen.
Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig)
De før 12.03.2003 tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev.
Særlige bestemmelser for konverterbare nominallån
Vilkår for lånet
For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitor har sammen med lånetilbudet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet
gældende almindelige forretningsbestemmelser for udlån.
Lånet er ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed, medmindre andet er anført

•

Debitors hæftelse
Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet.
Betalinger på lånet
Lånets afdragsform er anført under "Rente- og betalingsvilkår".
Debitor er, indtil lånet er fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved
kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet.
En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag. Renten beregnes af den til enhver tid værend
restgæld.
Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med
udbetalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen
frem til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling
af lånet. Såfremt lånet udbetales ved VP-overførsel af obligationer, skal - der endvidere betales vedhængende
kuponrente, som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen.

•

En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat
til den sidste hverdag i forfaldsmåneden, der ikke er en lørdag. Nykredit kan iøvrigt fastsætte betalingssted, og
-form for ydelser på lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan
ske mod betaling af et gebyr til Nykredit.

Bidrag
Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. Bidragets
størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet.
Nykredit kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid forhøje eller nedsætte størrelsen af bidraget og/eller ændr e
beregningsprincipperne for bidraget. Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller bereg•
ningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregnings•
principperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold
hertil.
2
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Morarenter og gebyrer m.v.
Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende
gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten
beregnes p.t. med 1,40% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit fastsætter
beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan ændres af Nykredit uden varsel.
,
Nykredit kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for udsendelse af erindrings- og misligholdelsesbreve
o.lign. samt for andre serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet. Nykredit kan til enhver tid og uden varsel
ændre størrelsen af fastsatte gebyrer samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser.
Indfrielse
Fuldstændig eller delvis ekstraordinær indfrielse kan ske ved indlevering af obligationer svarende til lånets
obligationsrestgæld. Obligationerne, der ikke må være udtrukket eller opsagte, skal være i samme fondskode,
som de obligationer, der blev udstedt ved lånets udbetaling. Herudover kan indfrielse ske ved kontant betaling
til Nykredit af det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af lånets obligationsrestgæld til pari. Den
del af et lån, der er opsagt til kontant indfrielse, kan ikke indfries ved indlevering af obligationer.

•

Indfrielse ved kontant betaling kan alene ske til udløbet af en terminsperiode og kun, hvis dette er meddelt
Nykredit senest 2 måneder før en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Nykredit kan dog fastsætte et
kortere varsel. Er dagen, hvor opsigelse senest skal være meddelt Nykredit, en lørdag, søndag eller helligdag,
skal meddelelsen senest være Nykredit i hænde den forudgående hverdag. Nykredit kan forlange, at der skal
stilles en efter Nykredits opfattelse betryggende sikkerhed for kontantbeløbets betaling.
Ved fuldstændig ekstraordinær indfrielse skal der betales en forholdsmæssig ydelse beregnet fra første dag i den
terminsperiode, hvori indfrielsen sker, frem til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan alene ske
til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober, og der betales derfor ikke forholdsmæssig ydelse.
Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse er debitor
forpligtet til samtidigt at betale øvrige skyldige beløb til Nykredit, herunder gebyrer og morarenter.
Nykredit foretager en beregning af indfrielsesbeløbet. Beregningen foretages mod betaling af et af Nykredit
fastsat gebyr.
Ved, delvis ekstraordinær indfrielse reguleres lånets rente- og ydelsesvilkår. Nykredit bestemmer, om ekstraordinære afdrag på kontantlån afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller alene på restgælden.

•

Forfald og opsigelse
Lånet forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden varsel, hvis:
- ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse, der ville have medført en anden
lårtype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor
har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse. Ved forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt,
hvor lånet overgik til endeligt lån,
- lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.,
- ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er
ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden ejendomskategori. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anden anvendelse.
Nykredit kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse, hvis:

N

- ejendommen uden Nykredits forudgående samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på dette og foranstående lån,
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- det til ejendommen hørende driftsinventar og driftsmateriel - herunder maskiner og tekniske anlæg af enhv er

art - og den til ejendommen hørende besætning eller produktions- og leveringsrettigheder
sættes, således pantet forringes væsentligt,

sælges eller pant-

- der sker helt eller delvist ejerskifte af den pantsatte ejendom.
Særlig opsigelsesgrund

Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og disse oplysninger
har indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen, betragtes dette som en svigtende forudsætning for
Nykredit, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse.
Fuldmagt

Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til at indhente oplysninger om ejerdommen i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen.
Force majeure

Nykredit er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller
lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer og
edb-driftsforstyrrelser. Nykredit er heller ikke ansvarlig for skader, der skyldes strejke, lock-out, boykot cg
blokade, uanset om Nykredit selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af Nykredi s
funktioner.

•

Medvirken til retablering af lån ved låneomlægning
Hvis omlægningen af lån i ejendommen ikke gennemføres som forudsat, kan Nykredit - uanset årsagen hertil
- uden varsel kræve lånet/lånene retableret i ejendommen i en panteretsstilling inden for rammerne for det/c e
indfriede lån. Debitor er i så fald forpligtet til at medvirke til at tilpasse lånet/lånene med hensyn til hovedst. ,
reguleret restgæld, afdragsprofil og løbetid.

Debitor giver Nykredit bemyndigelse til at underskrive de til retablering af prioritetsstilling m.v. nødvendige
dokumenter, påtegninger m.v.
Kreditoplysninger

Debitor bekræfter ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om
kreditaftaler.
Gældsovertagelse ved ejerskifte

Nykredit kan efter ansøgning bevilge gældsovertagelse af lånet til en ny ejer af den pantsatte ejendom, men
Nykredit forbeholder sig ubegrænset ret til at afslå bevilling af gældsovertagelse.
I øvrigt gælder Justitsministeriets

pantebrevsformular B (sidste side).

Hvis pantebrevet kun underskrives af debitor:
Jeg erklærer samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger.
iS/L,
den
/ x"
200

Vibeke Petersen

•

Pantsætningen tiltrædes af medunderskrevne
ægtefælle. Hvis ægtefællen er medejer
underskrives som debitor og pantsætter.

(Ægtefælles underskrift)
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Til vitterlighed om underskriftens(-ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed:
Navn

Navn
Stilling

Christian K. Jensen

Adresse

Kunderådgiver
ARkpvang 66 B.
2640 Hedehuseno

Adresse

Postnr./By

Postnr./By

Underskrift

Underskrift

•
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Mona Svenningsen
Dankfuldttiæfflig
Kongelundej 395
2770 Kastrup

A.9-e/Y\A‘Vv"-OC.Orvl

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B
1. Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de t.
enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægtern
herunder eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar.
2. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant eller med
obligationer efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlæ
af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlån t
er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af love s
kapitel 4-6.
3. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på
andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.
4. Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i
vedtægterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste settidige betalingsdag falder på en helligdag,
lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde u
skydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist il
et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.
5. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på e
betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke
gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bop
uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl.
6. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§37 og 38, indtægter, herunde
leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.
7. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsyne s
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring r
opfyldt.
8. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsva
rende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringspræmi r
- samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved in
drivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskri i t
mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret fur
de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket
betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostning r
i anledning af forsinket betaling.
9. Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a. hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for,
at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, t
skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidi e
betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag
betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 4.,
b. hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende s
kerhed,
c. hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt
forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at drift, n
standses for længere tid,
d. hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
e. hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
f. hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer. Vedtægterne indeholder regie
om anmeldelse af ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.

0

*** *
* *
* *

c

*
•
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***
***

*
* Retten i Tårnby
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 517.000
Vedrørende matr.nr . 1 B, Kgs. St. Enge, Tårnby
Ejendomsejer: Vibeke Petersen
Lyst første gang den: 24.06.2003 under nr. 13372
Senest ændret den
: 24.06.2003 under nr. 13372
Storkunde opkrævning - Dkk 9.200
Retten i Tårnby den 24.06.2003

Elsebeth Brus Wennergren

•

•

Side:

*

Akt.nr.:
B 19

7

SIDE 1 AF 4

Afgift 0,00
Akt.
Skab
(udfyldes af tinglysningskontoret)

SE-nr. : 11 84 39 56
Ejerlav og matr. nr

Anmelder

Kongens Store Enge, Tårnby
1 B

P

nr.

2aY/6

Amagerbanken
Kongelundsvej 267
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 94 98

Gade og husnr

Tømmerupvej 158

•

Ejerpantebrev (fast ejendom)
Debitors(ers) navn(e) og bopæl(e)
Apotekerassistent,fru
Vibeke Petersen
Tømmerupvej 158
2791 Dragør
giver

Kreditor
Imig/os selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret i nedennævnte ejendom uden personlig hæftelse. I

Gældens størrelse
DKK 300.000,00
DKK TREHUNDREDETUS INDE 00100
Rente og betalingsvilkår
skriver

•

Ved tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom(me), forrentes ejerpantebrevet fra tvangsauktionstidspunktet til betaling finder sted.
Renten udgør 13,000 pct. over den officielle udlånsrente på tvangsauktionstidspunktet, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende år

Opsigelse
IMed 14 dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden.

De(n) pantsatte ejendom(me)
MATRIKELNR.

1 B
Kongens Store Enge, Tårnby

BELIGGENDE Tømmerupvej 158

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

NB 1 Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se vedlagte pantebrevsformular A, side 4/sidste side,
punkt 9a.

Fom.2.67G

MALLING BECK •G>

SIDE 2 AF 4

Oprykkende panteret i henhold til tinglysningslovens § 40, stk. 3, efter
VEDR. MATR.
MØNT
DKK

1 B
Kongens Store Enge, Tårnby
OPR.BELØB. % P.A. TYPE KREDITOR/TEKSTOPLYSNINGER
517.000,00
5,00
Nykredit

SIDE 3 AF 4
Respekterede servitutter m.v.
MED HENSYN TIL DE EJENDOMMEN NU PÅHVILENDE SERVITUTTER OG ANDRE BYRDER
HENVISES TIL EJENDOMMENS BLAD I TINGBOGEN.
'.ærlige bestemmelser
4

Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til:

Amagerbanken
Amagerbrogade 25
2300 København S
Tlf. 32 66 66 66
CVR.nr . 15 77 39 28

i

•er øvrigt bemyndiges til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-,
ransport-, moderations- og relaksationspåtegninger.
I tilfælde af, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele deraf skifter ejer, kan kreditor uanset ovenstående opsigelsesbestemmelser
forlange kapitalen indfriet straks. Den ejerpantebrevets sædvanemæssige tekst, Justitsministeriets pantebrevsformular A, punkt 10, indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette ejerpantebrev.

i

nderskrifter

•

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side

4 /sidste side).

§

For så vidt ejerpantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer
denne samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af
lov om ægteskabets retsvirkninger 18.

i

A/fi
g

—4- t ‘ - G

, den

L"....."
C

i

For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne ægtefælle
samtykke pantsætningen Er ægtefællen medejer, underskrives
som debitor og pantsætter.

,

Vitterlighedspåtegning
Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed.
Navn

Navn

•

Stilling

Merete Autrup

Adresse

W.

Postnr./by

Postnr /by
Underskrift

—""1111111,
......~

Tinglysningspåtegning

Form. 2670
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Stilling

rivatkullu
s:,,rdgiver
( 0n*rtv I 1 d
.sitiVat_IgQ
:aso
_13
a:n9k,C
n
r42
Kazaandarre
Snoghøj Allé, 25
Adresse

-......

Underskrift

K
.
0.
t
0.
.5
0,

*** *

***
*
***

*
*

*
*

*
*

*
* Retten i Tårnby
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 300.000
Vedrørende matr.nr . 1 B, Kgs. St. Enge, Tårnby
Ejendomsejer: Vibeke Petersen
Lyst første gang den: 18.11.2005 under nr. 28416
Senest ændret den : 18.11.2005 under nr. 28416
Storkunde opkrævning - Dkk 5.900

,

Retten i Tårnby den 21.11.2005

Elsebeth Brus Wennergren

•

.4)

Side:
Akt.nr.:
B 19

5

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

1b

Stempel:

kr.

Akt: Skab

nr.

if

(udfyldes af dommerkont ret)

Kongens store Enge
Tårnby

øre

566 Ii.JUN.1970

Købers }
Kreditors

bopæl:

Anmelder:

Gade og hus nr.:

Erik M. Goldschmidt
landsretssagfører
Frederiksborggade 1
136o K.

DEKLARATION.

På den på vedhæftede rids anførte del af enkefru Maja Rasmussens ejendom matr. nr . 1 b Kongens store Enge, Tårnby-eeg., fastsættes følgende bestemmelser:,
Anvendelse.

1.

Området skal anvendes til havebrug (kolonihaver). De enkelte
haver kan hverken før eller senere gøres til genstand for selvstændig matrikulering,

2.

Bygningerne må kun benyttes til beboelse i sommerhalvåret fra
1. april til 3o. september, bortset fra kortvarige weekend-ophold.

3.

Bygningerne må ikke udlejes.

h.

Bygningernes ejer skal til enhver tid kunne dokumentere at have
fast bopæl andetsteds og er pligtig til, hvis kommunalbestyrelsen
måtte ønske det, at underskrive en efter dennes skøn fyldestgørende erklæring om, at han kan og vil beholde sin lejlighed,
således at han kan flytte fra sommerhuset inden 1. oktober. Overtrædelse af denne bestemmelse er en væsentlig misligholdelse fra
ejerens side og giver kommunalbestyrelsen ret til eventuelt ved
fogedens hjælp at lade ejeren udsætte af sommerhuset.

P112.WW.lse.
På havelodderne må kun opføres sommerhuse af træ. Det bebyggede
5.
areal inklusive redskabsskur må på hver led ikke overstige 4o m .
Bygningernes højde må ikke overstige 2;7o`m, regnet fra terræn
til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter) og 4,00 m regnet fra terræn til rygning. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 3b°.
Intet sommerhus må opføres nærmere havens sidegrænse end 2,5o m,
medens afstanden til baggrænsen, herunder også matrikelskel, skal
være mindst 3,5o 2 m. Et fritliggende redskabsskur med-en grundflade på indtil 3 m og en total højde på indtil 2,2o m, regnet fra
terræn, kart dog opføres i en afstand pål:kIe under l;oo m fra loddens side- og baggrænse. Vedrørehde afstand til veje og stier henbygningerne må ikke indrettes ildsted eller
via$ til § 7. _
spildevandsledninger.

Bestillings-

formular
CJensen & Kjeldskov A/S, København

På de enkelte lodder må inden for det tilladte bebyggede
areal indrettes retirader, der tømmes af Københavns Grundejeres Renholdningsselskab. Skulle kloakeringsforholdene
muliggøre det, skal retiraderne fjernes og erstattes med
'vandklosetter i fælles toiletbygninger efter kommunalbestyrelsens og vandlØbsretternes nærmere bestemmelse.
Foruden sommerhuse må der efter kommunens nærmere bestemmelser opføres marketenderibygninger til betjening af området.
6.

Bygningerne skal iøvrigt opføres i overensstemmelse med
bygningsreglementets bestemmelser for træhuse i sommerhusområder, og må ikke tages i brug, forinden bygningsattesten
er udstedt og indløst af ejeren.

7.

Vejnettet indenfor området fastsættessom godkendt af kommunen. I den forbindelse bemærkes, at ejeren af matr. nr .
1 b Kongens store Enge har pligt til at udlægge et areal
på—ca. 8 meters bredde grænsende op til ejendommens nordlige skel fra Tømmerupvej og til det lejede areal som udgangsvej. Udgifterne til vejens anlæggelse og vedligeholdelse bekostes af lejeren, som også afholder udgifterne
til vejbelysning m.v.
Lejerens omhandlede vejret tinglyses på ejendommen.

8.

Byggelinier.

Bebyggelsen placeres i den bageste halvdel af haven. For
en hjørnegrund gælder reglen dog kUn i forhold til den
korteste facade. For de øvrige facader fastsættes en'
byggelinie på 3,5o m fra vejsiden.
9.

Arealet skal være indhegnet på alle sider, og der må 111.n
være een køreadgang samt eventuelt een adgang foruden til
gående. Det over arealet beliggende offentlige vandløb
skal indhegnes, og der må indrettes de nødvendige låger
som adgang for tilsyn og oprensning.
Alle lejere af kolonihaver på arealet skal være medlem af
en haveforening tilsluttet en anerkendt sammenslutning
for kolonihaver i Danmark.
Love for foreningen skal godkendes af såvel sammenslutningen som kommunalbestyrelsen.
Hverken ejer eller lejer af arealet kan på noget tidspunkt
gøre-erstatningskrav gældende overfor offentlige eller
private , institutioner begrundet i støjplage fra Københavns
Lufthåvn eller den beflyvning, der foregår her.

11.

Bebyggelsen på alle lodder skal holdes mindst lo m fra
vejmidte af offentlig og privat fællesvej.

12.

Vandforsyningsledninger kan ikke ,indføres i bygninger.

13.

Dåg- og natrenovationen skal fjernes efter de for kommunen
fastsatte regler.

14.

Vejanlæg for ambulance- og brandkørsel samt vandforsyning
til brandslukning anlægges efter komminalbestyrelsens krav.

•
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Enhver byggetilladelse, der måtte blive givet på arealet, er
straks forbrudt, såfremt denne deklarations bestemmelser ikke
overholdes, og kommunalbestyrelsen kan da straks tilbagekalde
Sin tilladelse til kolonihavebebyggelse og kræve samtlige bygninger nedrevet inden 1 måned samt lade vandforsyningen afbryde.

16. Bebyggelsen på hele området skal fjernes, når som helst kommunalbestyrelsen med 3 Måneders varsel måtte kræve det efter 1.1.1988.
For så vidt det inden dette tidspunkt, efter kommunalbestyrelsens
skøn, måtte blive nødvendigt at udføre ledningsarbejder eller vejudvidelser eller lignende, skal ejeren med 3 måneders varsel foranledige de fornødne arealer ryddet for bebyggelse uden udgift
for det offentlige.
Efter 1.1.1988 har kommunalbestyrelsen forkøbsret til arealet.
Denne deklaration, der tinglyses som servitu:tstiftende'på enkefru Maja Rasmussens ejendom matr. nr . 1 b Kongens store Enge, Tårn-,
by sogn, må ikke slettes af tingbogen uden samtykke fra Tårnby kommune
og Kolonihaveforbundet for Danmark, der begge har selvstændig påtaleret
for samtlige bestemmelser. ,
Byudviklingsudvalget for Københavnsegnen har tillige påtaleret
med hensyn til deklarationens § 2, hvilken bestemmelse ikke må slettes
af tingbogen uden udvalgets samtykke.'
Med hensyn til 4e ejendommen påhvilende servitutter, byrder og
pantehæftelser henvises til folierne i tingbogen.
Det tilføjes, at Byudviklingsudvalget for Københavns-egnen ved
skrivelse af 8.12.1969 (,.nr. TNB 239) har givet tilladelse til kolonihavebebyggelse på det i nærværende deklaration' omhandlede areal
for en periode på 1d år, på betingelse af, at det af deklarationen
fremgår, at husene udover kortvarige , ferie- og Weekendophold kun'må
benyttes i tiden 1. april - 3o. september og kun under forudsætning
af, at brugeren har helårsbeboelse andetsteds.
Den 2o. marts 197o
sign. Majg Rasmussen

For H/F Rågårdskær
sign. A. Johansen

Begæres' tinglyst som servitutstiftende på matr. nr . i b
Kongens Store Enge Tårnby sogn.
for Kolonihaveforbundet
sign. Ø. pfihring

København, den E. april 197o.,
Exits K, C, ..2-,chmidi
Landsretssagfører
-.:;:,,?-41-tavn K

2.6.197o Deklarationens ordlyd godkendt
Tårnby Kommunalbestyrelse
277o Kastrup
sign. Koefod

STEMPELAFGIFT

INDFØRT I DAGBOGEN
den il JUN.1970
FOR {ÅR8Y RETSKREDS
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* Retten i Tårnby
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 1.000.000
Vedrørende matr.nr . 1 B, Kgs. St. Enge, Tårnby
Ejendomsejer: Vibeke Petersen
Lyst første gang den: 31.10.2007 under nr. 15664
Senest ændret den : 31.10.2007 under nr. 15664
Storkunde opkrævning - Dkk 9.100
Anm:
Pantebrev Nykredit Realkredit, Dkk 517.000
Ejerpantebrev med medd Amagerbanken-Hovedsædet/Kbh, Dkk 300.000
Retten i Tårnby den 05.11.2007

•

•

Elsebeth Brus Wennergren

Side:
Akt.nr.:
B 19
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Afgift: kr. 9.100
Akt: skab nr.
(udfyldes af tinglysningskontoret)

Ejerlav
Kgs. St. Enge, Tårnby
Matr.nr.
1b
Anmelder
Navn:

Gade og husnr.
Tømmerupvej 156
2791 Dragør

Adresse :
Tlf.nr.:

•

Pålydende nyt lån
- Forholdsmæssig kurstab, nyt lån
- Indfrielsessum, indfriede lån
- Omkostninger, indfriede lån
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån
Afgiftspligtigt beløb

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Anmelder:

Amagerbanken

Filialservice
Amagerbrogade 25, 2300 Kbh.
Tlf. 3266 6710
CVR-nr. 11 84 33 60

S.

Irs — a5(

.

1.000.000
15.214
468.367
1.653
5.166
509.600

Ved beregningen er anvendt kursværdi.
Pantebrev
Obligationslån med variabel rente, refinansiering, renteloft og særlige indfrielsesvilkår
Afdragsfrihed efter realkreditlovens § 4, stk. 2.
Debitors navn og bopæl
Vibeke Petersen
Tømmerupvej 156-158
2791 Dragør

•

Gert Petersen
Tømmerupvej 158
2791 Dragør

Kreditor
Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr.: 12 71 92 80 København
Lånets størrelse
kr. 1.000.000

Årlig rente
Variabel

Serie
47D

Løbetid
30 år

Rente- og betalingsvilkår
Lånets rente er variabel og pt. fastsat til 4,7504% p.a. Som følge af kvartårlig renteberegning, svarer det til en
årlig nominel rente på pt. 4,8356%. Renten ændres endvidere ved refinansiering af lånets restgæld. Lånet afvikles
som nedenfor anført:
Fra termin nr. 0
er lånet afdragsfrit
til termin nr. 40
Lånet tilbagebetales herefter som annuitetslån. For lånet gælder et renteloft, idet lånets rente ikke kan overstige
5,0000% p.a. frem til tidspunktet for lånets 1. refinansiering. Den nærmere fastsættelse af lånets rente og
renteloft fremgår af afsnittet Betalinger på lånet 1 pantebrevets særlige bestemmelser. Bidrag 0,0833% kvartårligt
beregnet af lånets restgæld.
ce

,c4

Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning.
NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange

kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a.
Form. 267 G

MALLING BECK.C>
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Betalingstidspunkter
Terminsydelserne på lånet forfalder hver den
11. marts
for terminsperioden
11. juni
for terminsperioden
11. september
for terminsperioden
for terminsperioden
11. december

1. januar - 31. marts
1. april - 30. juni
1. juli - 30. september
1. oktober - 31. december

Ved ændring af refinansieringstidspunktet kan forfaldstidspunkterne ændres.
Opsigelse
Der henvises til afsnittene "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B.
Den pantsatte ejendom
Matr.nr.
1 b Kgs. St. Enge, Tårnby

Areal m2
31.671

Oprykkende panteret efter
Ingen.
Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig)
De før 13.06.2007 tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev.
Særlige bestemmelser for nominallån
Vilkår for lånet
For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbestemmelser
for udlån. Debitor har sammen med lånetilbuddet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet gældende
almindelige forretningsbestemmelser for udlån.
Dette pantebrev kan ligge til sikkerhed for et lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede
realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.
Hvis lånet udbetales efter 1. juli 2007, kan lånet blive udbetalt i en anden serie end anført på pantebrevets forside.
Debitors hæftelse
Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet.
Betalinger på lånet
Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Der kan dog inden for lånets løbetid bevilges afdragsfrihed i en eller flere
perioder i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Afdragsfriheden kan etableres ved lånets
udbetaling, ved en refinansiering eller ved en terminsperiodes påbegyndelse. I de perioder, hvor der ikke er
afdragsfrihed, tilbagebetales lånet som annuitetslån. Restgælden, der forfalder ved lånets udløb, kan højst udgøre
summen af de ikke betalte afdrag i de afdragsfrie perioder.

,.:.
8
.:,
,et
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Debitor er, indtil lånet er fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved
kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet.
Lånets rente reguleres halvårligt. Rentereguleringen sker med udgangspunkt i Nationalbankens dagligt noterede 6
måneders Cibor rentesats (Copenhagen InterBank Offered Rate). Lånets rente beregnes på følgende måde: Der
beregnes et simpelt gennemsnit af Cibor rentesatsen I de sidste 5 bankdage frem til og med 4. sidste bankdag
henholdsvis juni og december. Cibor rentegennemsnittet tillægges 0,2000 pct. point og multipliceres derefter med
365/360 som følge af forskelle i rentekonventioner. Den således beregnede rentesats vil være lånets rente for de
efterfølgende 6 måneder med virkning fra 1. juli og 1. januar. Om beregning af rentesatsen ved refinansiering
henvises dog til afsnittet Refinansiering. Beregning af lånets rente foretages af Nykredit med bindende virkning for
låntager.
Nykredit kan i forbindelse med udbetaling af lånet fastsætte lånets rente (svarende til obligationsrenten) frem til

,.,
2
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C

første renteregulering.

•E

Hvis Nationalbanken ophører med at notere den anførte Cibor rentesats, eller Nykredit vurderer, at Cibor
rentesatsen ikke længere afspejler det danske pengemarked, kan Nykredit beregne lånets rente med
udgangspunkt i en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats.
Lånet ydes med renteloft, hvorved lånets rente ikke kan overstige.5,0000% p.a. frem til tidspunktet for lånets 1.
refinansiering. Renteloftet betyder, at lånets rente ikke frem til førstkommende refinansiering kan overstige
renteloftet. Såfremt lånets rente i en periode har "ramt" renteloftet, er lånets rente ikke permanent fastlåst til
renteloftet. Ved senere rentefald vil lånets rente, når den kommer under renteloftet, således falde og igen blive til
en variabel rente.
Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med
udbetalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen frem
til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet.
Såfremt lånet udbetales ved VP-overførsel af obligationer, skal der endvidere betales vedhængende kuponrente,
som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen.

•
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En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat
til den sidste bankdag i forfaldsmåneden. Nykredit kan i øvrigt fastsætte betalingssted og -form for ydelser på
lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan ske mod betaling af et
gebyr til Nykredit.
Ved ændring af refinansieringstidspunktet, jf. nedenstående afsnit om Refinansiering, kan Nykredit samtidig
bestemme, at forfaldsdagen og sidste rettidige betalingsdag for terminsydelser ændres.
Bidrag
Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. Bidragets
størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet.
Nykredit kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid forhøje eller nedsætte størrelsen af bidraget og/eller ændre
beregningsprincipperne for bidraget. Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller
beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer I bidraget og/eller
beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i
forhold hertil.
Morarenter og gebyrer m.v.
Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende
gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten
beregnes p.t. med 1,40% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit fastsætter
beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan ændres af Nykredit uden varsel.
Nykredit kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for udsendelse af erindrings- og misligholdelsesbreve o.lign.
samt for andre serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet. Nykredit kan til enhver tid og uden varsel ændre
størrelsen af fastsatte gebyrer samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser.
Nykredit kan I øvrigt bestemme, at der ved en eventuel refinansiering skal betales kurtage, kursskæring el.lign.
samt gebyr. Debitor skal underrettes herom mindst 1 måned før et refinansieringstidspunkt.
Refinansiering
Lånets restgæld refinansieres første gang den 31. december 2017 og herefter hvert 10. år.
Lånet refinansieres som et lån med variabel rente frem til næste refinansiering, jf. afsnittet om Betalinger på lånet.
Tillæg til Cibor rentesatsen og/eller renteloftet ændres i forbindelse med refinansieringen.
Nykredit fastsætter, hvilke obligationer en refinansiering skal ske på basis af og fastsætter i øvrigt vilkårene for
refinansieringen. Der kan herunder refinansieres med en obligation i en anden serie med dertil hørende nye
lånevilkår. Nykredit kan blandt andet fastsætte, at refinansiering sker ved salg af obligationer til en kurs der er lig
med eller overstiger kurs pari, og at tillæggets størrelse og/eller renteloft fastsættes under hensyntagen hertil. I så
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fald beregnes lånets rentesats på grundlag heraf frem til den førStkommende regulering af rentesatsen. Herefter
beregnes rentesatsen frem til næste refinansiering ud fra Cibor renten med tillæg, jf. ovenstående afsnit om
Betalinger på lånet.
Forudsat Nykredits accept kan der i forbindelse med en refinansiering etableres/ophæves afdragsfrihed, ændres
rentefastsættelsesmetode og/eller renteindeks, ændres løbetid på de bagvedliggende obligationer, ligesom der kan
ske tilvalg/fravalg af renteloft. Nykredit fastsætter, hvilke ændringer der kan indgås aftale om, og ændringer kan
kun ske, hvis debitor underskriver et dokument med angivelse af de ændrede vilkår. En sådan aftale er endvidere
betinget af, at aftalen indgås inden de af Nykredit fastsatte frister herfor.
Nykredit kan - med minimum 2 måneders varsel til en 31. december - bestemme, at refinansieringstidspunktet,
som for tiden er 31. december, ændres til en anden dato. Ændring af refinansieringstidspunktet kan ske således, at
den førstkommende renteperiode enten bliver kortere eller længere. Herefter vil lånet blive refinansieret med
samme interval som anført på pantebrevets forside. Nykredit kan dog senere på ny - med samme varsel - træffe
bestemmelse om ændring af refinansieringstidspunktet.
Indfrielse
Ekstraordinær indfrielse kan ske ved indlevering af obligationer svarende til lånets obligationsrestgæld.
Obligationerne, der ikke må være udtrukket eller opsagte, skal være i samme fondskode, som de obligationer, der
ligger bag lånet. Herudover kan indfrielse ske ved kontant betaling til Nykredit af det beløb, der kræves til
udtrækning og indløsning af lånets obligationer til kurs 105. Det nominelle obligationsbeløb beregnes som lånets
obligationsrestgæld på indfrielsestidspunktet.
Beløbet beregnes af Nykredit med bindende virkning for låntager.
Ved fuld ekstraordinær indfrielse betales der delydelse til indfrielsesdagen.
Delvis ekstraordinær indfrielse kan kun ske til entermin, hvor der betales ordinær terminsydelse.
Beregning af indfrielsesbeløb og delydelse foretages af Nykredit mod et gebyr.
Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr.
Ved indfrielse med obligationer skal obligationerne være overført til og registreret på Nykredits depotkonto i.
Værdipapircentralen senest på indfrielsesdagen, som for Indfrielse pr. en termin er sidste rettidige betalingsdag i
terminsmåneden. Obligationeme må ikke være udtrukne eller opsagte.
Ved kontantindfrielse til kurs 105 skal lånet opsiges med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli
eller 1. oktober.
Der kan ikke ske ekstraordinær indfrielse af lånet i en december måned, hvor der enten sker refinansiering, eller
hvor obligationerne bag lånet udløber førstkommende 1. januar. Nykredit kan ændre denne frist. Låntager kan do
indfri refinansieringsbeløb på det aftalte refinansieringstidspunkt, for tiden 31. december, og indfrielsen kan i
såfald ske ved kontant betaling af det beløb, der kræves til indløsning af obligationsbeløbet til pari. Denne adgang
til indfrielse er betinget af, at låntager senest 30. november i indfrielsesåret skriftligt har opsagt lånet helt eller
delvist til indfrielse.
Ved en ændring af refinansieringstidspunktet, jf. ovenstående afsnit om Refinansiering, ændres tidspunkterne for
Indfrielse tilsvarende.
Ved indfrielse med kontantbeløb skal indfrielsesbeløbet være Nykredit i hænde på det tidspunkt, der fastsættes af
Nykredit, og som senest er sidste rettidige betalingsdag i terminsmåneden. Nykredit kan ved kontantindfrielse still
krav om, at der stilles en efter Nykredits skøn betryggende sikkerhed for kontantbeløbets betaling. Ved
fuldstændig ekstraordinær indfrielse skal der betales en forholdsmæssig ydelse beregnet fra første dag i den
terminsperiode, hvori indfrielsen sker, frem til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan alene ske til e
1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober, og der betales derfor ikke en forholdsmæssig ydelse.
Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse er debitor
forpligtet til samtidigt at betale øvrige skyldige beløb til Nykredit, herunder gebyrer og morarenter.
Nykredit foretager en beregning af indfrieisesbeløbet. Beregningen foretages mod betaling af et af Nykredit fastsa
gebyr.

4

0859847 02 SUPP

Ved delvis ekstraordinær indfrielse reguleres lånets rente- og ydelsesvilkår. Nykredit bestemmer, om
ekstraordinære afdrag på kontantlån afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller alene på restgælden.
Forfald og opsigelse
Lånet forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden varsel, hvis:
ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse, der ville have medført en ånden
låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor
har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse. Ved forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor
lånet overgik til endeligt lån,
lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori
ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte
maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter
låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.,

•

- ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er
ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden
ejendomskategori. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anden anvendelse.
Nykredit kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse, hvis:
ejendommen uden Nykredits forudgående samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for
terminsydelserne på dette og foranstående lån,
det til ejendommen hørende driftsinventar og driftsmateriel - herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver
art - og den til ejendommen hørende besætning eller produktions- og leveringsrettigheder sælges eller
pantsættes, således pantet forringes væsentligt,
der sker helt eller delvist ejerskifte af den pantsatte ejendom.
Særlig opsigelsesgrund
Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og disse oplysninger har
indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen, betragtes dette som en svigtende forudsætning for
Nykredit, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse.

•

Fuldmagt
Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til for debitors regning ved refinansiering
at forsyne pantebrevet med påtegning om lånets vilkår, herunder hovedstol, rentevilkår og låntype og lade denne
tinglyse.
Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til at indhente oplysninger om
ejendommen I Bygnings- og Boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen.
Force majeure
Nykredit er erstatningsansvarlig, hvis Nykredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for
sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredit ikke
erstatningsansvarlig for tab, som skyldes
- nedbrud i/manglende adgang til it-systemer, eller beskadigelser af data I disse systemer, der kan henføres til
nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nykredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften
af systemerne,
- svigt i Nykredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer,
krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),
- strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet imod eller iværksat af Nykredit selv eller
dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Nykredit,
- andre omstændigheder, som er uden for Nykredits kontrol.
Nykredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis
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- Nykredit burde have forudset det forhold, som er årsag for tabet, da aftalen blev indgået eller burde have
undgået eller overvundet årsagen til tabet
- lovgivningen under alle omstændigheder gør Nykredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.
Medvirken til retablering af lån ved låneomlægning
Hvis omlægningen af lån i ejendommen ikke gennemføres som forudsat, kan Nykredit - uanset årsagen hertil uden varsel kræve lånet/lånene retableret i ejendommen i en panteretsstilling inden for rammerne for det/de
indfriede lån. Debitor er i så fald forpligtet til at medvirke til at tilpasse lånet/lånene med hensyn til hovedstol,
reguleret restgæld, afdragsprofil og løbetid.
Debitor giver Nykredit bemyndigelse til at underskrive de til retablering af prioritetsstilling m.v. nødvendige
dokumenter, påtegninger m.v.
Kreditoplysninger
Debitor bekræfter ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om
kreditaftaler.
Gældsovertagelse ved ejerskifte
Nykredit kan efter ansøgning bevilge gældsovertagelse af lånet til en ny ejer af den pantsatte ejendom, men
Nykredit forbeholder sig ubegrænset ret til at afslå bevilling af gældsovertagelse.
I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side).
Som debitorer

LG'

den 2- --1 ö- 20 c

Vibeke Petersen

Gert Petersen

Til vitterlighed om underskriftens(-ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed:
Navn
Stilling
Adresse

Navn
Merete Autrup
Fuldtm2.gtig
Snoghøj Alle 25
2770 Kastrup

Stilling
Adresse
Postnr./By

Fer Lkidgreen
Filialchef
Nuilu i Allè 28
2770 strup

Underskrift

0

E

SYM

;ft

6

*** *
*
*
*
•

***
*
*
*
***
*
* Retten i Tårnby
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 300.000
Vedrørende matr.nr . 1 B, Kgs. St. Enge, Tårnby"
Ejendomsejer: Vibeke Petersen
Lyst første gang den: 18.11.2005 under nr. 28416
Senest ændret den : 09.11.2007 under nr. 16149
Storkunde opkrævning - Dkk 1.400
Anm om tidligere resp pantegæld:
Pantebrev Nykredit Realkredit, Dkk 517.000
Retten i Tårnby den 14.11.2007

•

•

2

•

Ulla Buchardt

Side:
Akt.nr.:
B 19

7

Afgift kr. 1.400,00 1/
e

E

Side 6
.
1
B
Kongens
Store
Enge,
Tårnby.
Allonge til ejerpantebrev stort kr. 300.000,00 med pant i matr. nr
Udstedt af Vibeke Petersen til sig selv.
Lyst første gang den 18.11.2005.
ANMELDER:
Amagerbanken NS
Filialervice
Amagerbrogade 25
2300 København S.
Tlf. nr. 32 66 67.10
SE-nr. 11 84 33 60

•

Nærværende ejerpantebrev respekterer fremover alene:
Kr. 1.000.000,00 Nykredit Realkredit, val-Ae., med rentetilpasning, renteloft
og afdragsfrihed
Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser forbliver uændret gældende i enhver henseende.
Side 6 af 6 sider.
6. november 2007
Iflg. foranstående fuldmagt:
AMAGERBANKEN
Filialservice

•
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Pia Walther

*** *
* *
* *
* *
* ***

***
***
* Retten i Tårnby
*** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 517.000
Vedrørende matr.nr . 1 B, Kgs. St. Enge, Tårnby
Ejendomsejer: Vibeke Petersen
Lyst første gang den: 24.06.2003 under nr. 13372
: 12.12.2007 under nr. 17613
Senest ændret den
Aflyst af Tingbogen den 12.12.2007
Retten i Tårnby den 17.12.2007

Elsebeth Brus Wennergren

•

•

Side:

*

Akt.nr.:
B 19

2

th

0,
f,
Afgift kr.: 0,-

E

0

Ejendomsnr. 859847

Ejerlav: Kgs. St. Enge, Tårnby
Anmelder:
Amagerbanken
Filialservice
Amagerbrogade 25
2300 København S

Matr. nr.: 1 b

Tlf.nr. 32666778
Gade og husnr: Tømmerupvej 156

Kvitteringspåtegning
I anledning af at pantebrev til Nykredit Realkredit A/S
stort oprindelig
: 517.000 kr.
med pant i matr.nr .
: 1 b Kgs. St. Enge, Tårnby
er bortkommet, skal vi hermed til brug for pantebrevets aflysning i henhold til tinglysningslovens
§ 11 stk. 2, 2. pkt. meddele løs kvittering for Nykredits tilgodehavende ifølge pantebrevet.

København, den 26.11.

2007

(for Nykredit Realkredit A/S)
Annelise Christiansen

Ø

td.

E

København, den 26.11.

2007

(for Nykredit Realkredit A/S)
Anne-Lise Frey Robertsen

