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Beskrivelse:

Husbåden og sejlskib "Tanimara".
Her er en sjælden mulighed for at erhverve et meget smukt og imponerende skib 
med mange anvendelsesmuligheder. Skibet er ægte liebhaveri - og en drøm for 
dem, der ønsker et skib, der både kan beboes og sejle familie, 
forretningsforbindelser og venner rundt i verden. Der er tænkt på alle detaljer, og 
der er så mange smukke detaljer, at der på hver en krog i skibet er nye opdagelser. 
Skibet er indrettet til beboelse, og der er en særskilt lukaf til skipper eller gæster 
med gæstetoilet og 2 soveplader forrest i skibet. Der er god loftshøjde overalt, 
mere end 50 indbyggede skuffer og skabe i massivt egetræ, og skibet fremtræder 
overalt utrolig velholdt.Køber har mulighed for at overtage lejemålet af kajpladsen, 
der er på særdeles gunstige vilkår. Skibet er indrettet til beboelse, og derfor er det 
måske båden for dig, der er i markedet efter en husbåd. Tanimara har fast kajplads 
på Amerika Kaj, som er et dejligt roligt område tæt på København K med gode 
indkøbsmuligheder og dejligt miljø. Køber har mulighed for at overtage lejemålet af 
kaj pladsen, der er på særdeles gunstige vilkår. Man kan ikke have fast bopæl på 
denne kajplads, men den kan anvendes til fritidsbolig / erhverv. 
Tekniske detaljer : 
Tanimara er bygget i Tyskland i 1935 som sejlkutter, og med sine to master er hun i 
dag rigget som Ketch / Yacht. Skibet er brugt til forskellige formål ; kapsejlads, 
fiskeri, lystyacht m.m. Siden 1970 har skibet været igennem en løbende 
forvandling. De første mange år med en tysk rigmand ved roret, siden købt og 
videreført af en tysk håndværkervirksomhed. Den tyske grundighed skinner 
igennem i det fuldendte skib som den nuværende ejer har arbejdet med intenst 
gennem de seneste 15 år. Skibet målt mellem inderstævn og rorstamme er 14,56 
m hvilket betyder at det kan sejles uden nautisk eksamen. Totallængde LOA 20,5 
meter inkl. bovspryd og mesanbom. Skrogets fulde længde er 16,41m.
Indretning : 
Salon med flere skabe og ovalt spisebord til 6-10 personer og "hyggekrog" 
agterkøje med hynder og udkig til vandet, køkken med skabe, maskinrum med 
værksted og vaskemaskine, mellemgang, stort badeværelse med bruseniché, 
kammer med 2 senge, rummeligt soverum med stor seng og sofa hjørne. 
I stævnen på skibet er der adgang til separat forkahyt / afdeling med gæstetoilet og 
2 senge. 
Velkommen til et skib, der skal opleves. 

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: Camilla Lindhard
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Fritidsbolig
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.:
BFE-nr.
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak: Tank.
Varmeinstallation: Oliefyr
Opført/ombygget år: 1935 / 2017
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 0
Offentlig ejendomsværdi: 0
Heraf grundværdi: 0
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 0
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Vaskemaskine, Force 10 gaskomfur, Indbygget køleskab, Fryser, Der henvises til skibets hjemmeside for yderligere tilbehør : 
https://www.tanimara.dk/

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:
Ingen.

Arealer
Grundareal udgør:   m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  0 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  0 m2  
Boligareal i alt:  65 m2

Andre bygninger i alt:  0 m2

Bygningsareal ifølge: Optegning 
- af dato: 01-06-2021

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: 
I form af: 

Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: 

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:anslået tilbud pga. off. tilgængelige prislister 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  insekt: Nej rørskade: Nej
Forbehold: 

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Skibet er pt. forsikret via TopDanmark
Forsikringsselskab: TopDanmark
Særlige forhold ved forsikringen: Oplyses særskilt ved henvendelse.

Andre forhold af væsentlig betydning:

Ingen.

Købers rådgiver : 
Køber anbefales at få skibet gennemgået af egen rådgiver inden køb. 

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 15.000 Forbrug: 1200 liter
Udgiften er beregnet i år: 2020

Ejendommens primære varmekilde: Oliefyr
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: sælger
Sælger oplyser at have brugt ca. 1200 liter olie om året, inklusiv forbrug til sejlads.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport
Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationsrapport
Energimærkning: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype

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.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 2.995.000
Depositum til By og Havn 4.045
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 12.000

I alt kr. 3.011.045 

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Købers rådgivere.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 0,00
Ejendomsskat 0,00
Forsikring - ansvar 500,00
By og Havn årlig leje af vand. 17.680,00
Danske Regioner vand 500,00
Danske Regioner strøm 5.000,00
Dansk Skibsregister 1.600,00

Ejerudgift i alt 1. år: 25.280,00

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: 150.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 11.436 md./ 137.232 år. Netto ekskl. ejerudgift: 9.995 md./ 119.940 år v/25.6 %  
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: 05.06.2021. 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: - . Forbehold: 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

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art Realkredit-
type

Restgæld Obl. 
restgæld

Kontant-
værdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo
fradragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garantistillelse Kontant
regulering

Lettere forurening : 
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. 
Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for 
kortlægning som forurenet.

Areal oplysninger : 
Køber er bekendt med at de oplyste arealer er udfra de tegninger over båden, der pt. foreligger, og der 
gives ingen garanti herpå.  

Tingslysningsafgiftsreduktion: Gæld udenfor købesummen: 
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.

Ingen.


