
Afgift kr. 1200 —	 Akt:	 skab nr. L 599

	

Ejerlav
	 (Udfyldes af tinglysningskontoret)

Matr.nr. 24 B, Vangede.

	

Ejerlejl.nr .	 Anmelder:

Tlf.:	 39 65 16 26

	

Gade og
	

Navn:	 HUGO RIIS HANSEN

husnr. Gammelmosevej 50.

	

	 Adresse: DYSSEGÅRDSVEJ 3,
2900 HELLERUP.

ENDELIGT	 SKØDE.
Underskrevne Thomas Gjelstrup og Louise Gjelstrup, Gammelmosevej 50,

2820 Gentofte, sælger, skøder og endeligt overdrager herved til

Lotte Riis Bardrum-Larsen og Martin Bardrum-Larsen, 
Hjemmevej 53, 2860 Søborg, den os ifølge tinglyst adkomst tilhørende
ejendom, matr. nr . 24 B, Vangede, beliggende Gammelmosevej 50, 2820 Gen-
tofte. Ejendomsnummer 0069993.

Overdragelsen sker løvrigt på følgende nærmere vilkår:

Ejendommen er pr. 1/1 2002 ansat til ejendomsværdi kr. 1950000,00,
heraf grundværdi kr. 534300,00. Ejendommen sælges, således som den nu er
og forefindes, og som køberne har beset den, med grund af areal 685
kvadratmeter heraf vej 0 kvadratmeter ifølge tingbogen, og med de på
grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder
Gram køle/fryseskab, Miele opvaskemaskine, Husquarna ovn, AEG komfur,
Vestfrost fryser, Phillips køle/frys, Whirlpool tørretumbler, Bosch vaske-
maskine, skabe i entre, fastskruet badeværelsesudstyr, alle slags lednin-
ger og installationer, hegn, træer, buskvækster, andre plantninger og alt
ejendommen rette tilliggende og tilhørende og løvrigt med de samme rettig-
heder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt os og tidligere
ejere.

Herom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendommen overtages af køberne den 1. oktober 2003 og henligger fra
denne dato for købernes regning og risiko i enhver henseende. Risiko for
ildsvåde er dog overgået fra 12. august 2003 med adgang til i ildsvådes-
tilfælde at hæve braddassurancen til anordningsmæssig anvendelse og mod
opfyldelse af nærværende handel.

Ejendommen er forsikret mod bygningsbrand i Danske Forsikring, og der
foreligger forsikringstilbud fra Topdanmark udarbejdet 12. maj 2003.

Ejendommen overtages fri for lejemål af nogen art.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusions-
opgørelse, hvis saldo reguleres i den kontante udbetaling.

Sælgerne foranlediger forbrugsmålere aflæst og foretager afmelding
af eventuel betalingsservice.
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IV
Købesummen er fastsat til kr. 2285759,17 - skriver tomillioner-

tohundredeottetifemtusindesyvhundredefemtini kroner og sytten øre -,
der berigtiges på følgende måde:

1) Ved underskrift af købsaftale er deponeret hos
home Gentofte, Gentoftegade 27 A-B, 2820 Gentofte kr. 130000,00

2) 22/8 2003 er deponeret i Danske Bank, Amagerbro-
gade 105, 2300 København S	 kr. 364759,17

3) Restkøbesummen
berigtiges ved optagelse af ejerskiftelån i
Realkredit Danmark. Lånet er et obligationslån
til rente 5% p.a. og løbetiden er 30 år. Lånet
optages i sælgernes navn, og provenuet tilfal-
der sælgerne.

kr. 1791000,00

De deponerede beløb med fradrag af mæglersalær
og reguleret med saldo ifølge refusionsopgørel-
se frigives til fordel for sælgerne, når skøde
foreligger i tinglyst stand uden præjudicerende
retsanmærkninger.

Ialt købesum kr. 2285759,17

V
Sælgerne erklærer,

at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte
krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen,

at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet
klage over den fastsatte vurdering,

at der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højest
i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader
på grund af svampe- og/eller insektangreb,

at der sælger bekendt ikke er utinglyste rettigheder/forpligtelser,
at al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej,
fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rens-

nings- og ledningsanlæg vil være betalt senest i forbindelse med
handelens berigtigelse. Sælger bekendt er der ikke udført
arbejder eller afsagt kendelser, for hvilke udgifterne senere
vil blive pålagt ejendommen,

at olietanken er lovlig, og
at der foreligger energimærke. Køberne kan ikke gøre krav gældende

i anledning af rapportens indhold.

VI
Køberne er gjort bekendt med den af bygningssagkyndig Hans Thorkild

Hansen udarbejdede tilstandsrapport dateret 12. maj 2003 samt det i for-
bindelse hermed indhentede tilbud fra Topdanmark om ejerskifteforsikring.

Sælgerne har skriftligt bekræftet at ville betale halv ejerskifte-
forsikringspræmie.



VII
Alle med nærværende handels ordning og berigtigelse forbundne

omkostninger betales af køberne. Sælgerne betaler salær ifølge aftale
til home. Gentofte, Gentoftegade 27 A-B, 2820 Gentofte samt eventuelt
salær til egen advokat.

8.Gentofte den september 2003

SOM SÆLGERE: 

Louise Gjelstrup	 Thomas Gjelstrup

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed
og underskrivernes myndighed for så vidt angår sælgerne

NAVN:	 Andrea Nørgaard	 NAVN: Torben Munch

STILLING: Mediegrafiker	 STILLING:

BOPÆL: Skt. Hans Gade 24D,1,th, 	 BOPÆL: Toftekærsvej 4,
2200 København N	 2820 Gentofte

Søborg den 30. august 2003

SOM KØBERE: 

Martin Bardrum -Larsen Lotte Riis Bardrum -Larsen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed
og underskrivernes myndighed for så vidt angår køberne

NAVN:	 Inger Hansen

STILLING:
	

Timelærer

BOPÆL: Dyssegårdsvej 3,
2900 Hellerup.

NAVN:	 Hugo Riis Hansen

STILLING: Ejendomsmægler

BOPÆL:	 Dyssegårdsvej 3
2900 Hellerup.

\-1\ Q, UForannævnte ejendom matr. nr.
er under løbe nr. Okt)`\°".)pr. 1/1 —

ansat til kontantejendomsva3rdi 	 	 kr.

heraf kontantgrundværdi 	 _kr.
Ejendommen udgør ikke en landbrugsejen-
dom, og er ikke i matriklen noteret som det at
en samlet fast ejendom.

GENTOFTE KOMMUNE
Administrations- og Personaleforvaltningen
Kommuneservice, den \UP,— 0,D

5-0 , 000

, 3 0'-ö
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*** *	 ***
* *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skøde. Dkk 2.285.759
Vedrørende matr.nr . 24 B, Vangede
Ejendomsejer: Lotte Riis Bardrum-Larsen m.fl.
Lyst første gang den: 15.09.2003 under nr. 31118
Senest ændret den	 : 15.09.2003 under nr. 31118

Side:	 4

Akt.nr.:
L 599

Skødet er endeligt
Anm:
Realkredit Danmark kr. 1.720.000,- med rentetilpasning
Privat pantebrev kr. 310.000,-

Retten i Gentofte den 29.09.2003

Mie Skydt Heding



Ejerlav:

Matr. nr.:

n

C0

0)

0)

E
(t)

n

Gade og husnr : Gammelmosevej 50

Kreditor hæfter for disse oplysninger
Pålydende nyt lån	 2.382.000DKK
- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån

	 48.911DKK
- Indfrielsessum, indfriede lån

	 1.734.200DKK
- Omkostninger, indfriede lån 	 17.527=
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 	 5.612DKK
Afgiftspligtigt beløb
	

575.750DKK

Ved beregningen er anvendt kursværdi

Dette pantebrev kan Ikke overdrages til eje eller pant
eller gøres til genstand for Individuel retsforfølgning

Afgift: DKK IC)JCAID

Vangede

24 B Vangede

Akt:	 skab
	

nr .T6

(Udfyldes af ting-
lysningskontoret)

Sagsnummer :
2107.4731-04-1 (01)
Side	 1 af	 9

Anmelder

Navn: Anmelder
Realkredit Danmark

Adr.: RD Service
Grønnegade 6, 7100 Vejle
CVR-nr. 1339 9174, København

Tlf nr	 76 43 92 52

PANTEBREV

Debitors	 Martin Bardrum-Larsen
navn og bopæl : Gammelmosevej 50

2820 Gentofte
GENPART 345356 01 0000.0098	 14.10.2005 TA

Lotte Riis Bardrum-Larsen	 10.100,00 K

Gammelmosevej 50
2820 Gentofte

erkender herved at skylde

Kreditors
navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr. 1339.9174 København

30-årigt obligationslån
Serie 23D Realkredit Danmark A/S

Lånets
størrelse:

Rente- og
betalings-
vilkår:

2.382.000 DKK

4,00% årlig rente. Rente og afdrag andrager kvartårlig
1,4348% af hovedstolen. Herudover betales bidrag
0,5748% p.a. beregnet af restgælden dog minimum
800 DKK p.a. pr. lån.
Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan. - 31. mar.,

11. juni for perioden 1. apr. - 30. juni,
1. sep. for perioden 1. juli - 30. sep.,

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet se side 8, punkt 9 a.
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11. dec. for perioden 1. okt. - 31. dec.
Der henvises løvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Opsigelse:	 Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Den pantsat-	 Matr.nr.

te ejendom:	 24 B Vangede

Oprykkende	 Ingen
panteret

efter:

Respekterede De før den 20.12.2003 lyste.
servitutter

m.v. (Henvis-

ning til

tingbogen til

strækkelig)

Særlige bestemmelser:

1. Udlånsbetingelser.

Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende ved-
tægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der
udleveres ved henvendelse til kreditor.
De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betin-
gelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret
til debitor.

2. Lånets afvikling.

Lånet afvikles som annuitetslån.
Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig
at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden
påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med
pantebrevet.
Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag el-
ler helligdag.
Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalings-
frist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der på-
løber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til
enhver tid fastsatte regler herom.
Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås
dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet udstedte
realkreditobligationer.
I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere
bestemmelse.
Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre stør-
relsen og/eller beregningsmåden for bidraget i overensstemmelse
med førnævnte udlånsregulativ for grupper af lån, herunder også
for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i konkrete til-
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fælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor beta-
lingsforpligtelsen overfor kreditor har været misligholdt.
Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lå-
nets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Ændringer i
bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel fra afgivelse af
ændringsmeddelelsen.
Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalings-
dagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder ef-
ter den af kreditor registrede udbetalingsdag.
Såfremt lånet udbetales ved overførsel af obligationer, skal
der tillige betales vedhængende kuponrente, som opkræves i for-
bindelse med udbetalingen.
løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling
fornødne ydelse.

3. Forfald.

Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lå-
net til fuld indfrielse den 11. i den måned, hvori lånet efter
den fastsatte afdragstid udløber.
Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor op-
fylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev.
I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet
til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til
at lade et pant besigtige.
Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist
indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan
søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted.
Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger
kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs øko-
nomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hid-
tidige Økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen
tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab.
Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen.
Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden
anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomska-
tegori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt:
- lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder
p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været
ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne
for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så
det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den
nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sik-
kerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori.
Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt:
- lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller
en hurtigere amortisationstakt, eller
- lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori.
Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor
forhåndslånet overgik til endeligt lån.
Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra
tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog
henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen,
hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller
handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet
for ophøret af den hidtidige anvendelse.
Ved udstykning af ejerlejligheder i private udlejningsejendom-
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me, hvor ejendommen er finansieret med indekslån, herunder 50
årige indekslån, forfalder lån til forholdsmæssig indfrielse i
takt med salget af de enkelte lejligheder.
Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dis-
pensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller min-
dre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til
indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering
overgår til anden ejendomskategori.
Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse.
Lånet forfalder, hvis lånsøger har afgivet urigtige oplysninger
i skemaer, låneansøgninger mv., der har indflydelse på værdian-
sættelsen, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for
kreditors lånetilbud.

4. Hæftelse.

Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som
personligt for lånet.
Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende
pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor
med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre
lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en re-
servefond, som er fælles for denne serie og de serier, med
hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefon-
den bliver større end lovens krav, kan der overføres midler
herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre
end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves
ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe den-
ne op til en passende størrelse.
Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3
måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i
det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt
der er taget forbehold herfor ved indfrielsen.

5. Indfrielse.	 III
Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt
ved erlæggelse af den skyldige restgæld med renter og andre be-
løb, som debitor i følge vedtægterne og pantebrevsvilkårene
måtte være skyldig.
I den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på
grundlag af den nye restgæld.
Førtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til kreditor
af en til realkreditobligationsrestgælden svarende post real-
kreditobligationer af samme serie, årgang og rentefod som de,
hvormed lånet er effektueret. Realkreditobligationerne må ikke
være udtrukne eller opsagte. Kreditor kan fastsætte et gebyr
for indfrielsen.	 .
Derudover kan førtidig indfrielse ske kontant med det beløb,
der kræves til udtrækning og indløsning af realkreditobligati-
onsbeløbet til pari. Såfremt gælden ønskes indfriet kontant,
skal skriftlig opsigelse være kreditor i hænde senest ved
udløbet af opsigelsesfristen, som for obligationsterminerne
2. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober er henholdsvis 31.
oktober, 31. januar, 30. april og 31. juli. Såfremt de nævnte
datoer for opsigelsesfristens udløb er en lørdag, søndag eller



helligdag, skal opsigelse dog være kreditor i hænde senest
sidste bankdag før opsigelsesfristens udløb.
Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontante
penge, kan ikke indfries med realkreditobligationer.
Efter tilsvarende regler kan debitor betale ekstraordinære af-
drag på gælden. Kreditor bestemmer, om sådanne afdrag skal af-
skrives både på lånets hovedstol og restgæld eller på rest-
gælden alene.
For førtidig indfrielse af lån, der er udbetalt kontant med el-
ler uden rentetilpasning, kan kreditor fastsætte vilkår herfor
med henblik på opkøb eller inddragelse af en til restgælden
svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkredit-
obligationer eller dækning på anden måde af kreditors løbende
forpligtelse ifølge nævnte realkreditobligationer.
Beregningen af indfrielsesbeløb foretages af kreditor.
Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godt-
gjort af debitor.

6. Morarenter og gebyrer.

Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige beta-
lingsdag, påløber morarenter.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet
fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige beta-
lingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.
Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og
misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse
med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen
heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser.
Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer herunder ændring
af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse
med førnævnte udlånsregulativ.

7. Realkredit Danmarks erstatningsansvar.

Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af
fejl eller forsømmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent
eller mangelfuldt.
Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er
Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
- Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse
af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte be-
givenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eller en
ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
- Svigt i Realkredit Danmarks strømforsyning eller telekommuni-
kation, 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 mod eller iværksat af Realkredit Danmark selv eller
vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder og-
så, når konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark.
- Andre omstændigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kon-
trol.
Realkredit Danmarks ansvarsfrihed gælder ikke hvis:
- Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er år-
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sag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået
eller overvundet årsagen til tabet.
- Lovgivningen under alle omstængigheder gør Realkredit Danmark
ansvarlig for det forhold, som er årsagen til tabet.

8. Fuldmagt.

Debitor bemyndiger kreditor til ved refinansiering at forsyne
pantebrevet med påtegning om det nye lån, herunder hovedstol,
rentevilkår og lånetype samt til at indhente oplysninger om
ejendommen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), så længe
kreditor har pant i ejendommen.

9. Underskriftsvilkår.

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på
nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i hen-
hold til Kreditaftalelovens pgf. 8.

Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat er jeg/vi u-
anset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på lå-
net(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) på
det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages langsom-
mere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet(ene) ikke
overstiger løbetiden på det/de indfriede lån. Samtidig meddeler
jeg/vi fuldmagt til kreditor til om nødvendigt at underskrive
de nødvendige dokumenter.

løvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 8
og side 9).

/7/--z.d.,Æz&«e

Hvis pantebrevet alene underskrives
af debitor, erklærer denne samtidig
at være ugift/ikke at leve i regi-
streret partnerskab, eller at ejen-
dommen ikke omfattes af lov om æg-
teskabets retsvirkninger § 18.

den
	

// i2 	20 0(5-

Som øvrige debitorer:

/M,e774/ g"ize~7--.~)	 Ae//S &9,~7- L/9%.fiEh,/
Underskrift	 Underskrift
Martin Bardrum-Larsen	 Lotte Riis Bardrum-Larsen



Hvis debitor er gift/lever i regi-
streret partnerskab, erklærer med-
underskrevne ægtefælle/registrerede
partner samtykke i pantsætningen
jfr. lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18.

Underskrift

Sagsnummer:
2107.4731-04-1 (01)

Side	 7 af	 9

Hvis en anden end debitor har
endelig adkomst til den pantsatte
ejendom, tiltræder adkomsthaver
herved pantsætningen.

Underskrift

Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udstederens(nes) myndighed:

Underskrift

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn
Stilling
Bopæl

Underskrift

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn
Stilling
Bopæl

Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udstederens(nes) myndighed:

Underskrift

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn Henrik S. Jakobsen
Stilling Salgs- og marketingsass.
Bopæl Enghave Park 82

3450 Allerød

Underskrift

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn Hugo Riis Hansen
Stilling Revison-Statsaut.ejend.m.
Bopæl Bryggertorvet 2, 4.,lej1.2

2900 Hellerup
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Side:	 10

Akt.nr.:
L 599

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 2.382.000
Vedrørende matr.nr . 24 B, Vangede
Ejendomsejer: Lotte Riis Bardrum-Larsen m.fl.
Lyst første gang den: 14.10.2005 under nr. 40648
Senest	 ændret den	 : 14.10.2005 under nr. 40648

Anm:
Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk 1.791.000

Retten i Gentofte den 14.10.2005

Jette H. Hansen
Adm. kontorleder

Louise R. F. Hansen

•

•



Akt: Skab	 Nr. b99
(Udfyldes af Dommerkontoret)	 •

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast Ejendom).

Anmelderens
Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: Matr. Nr. 24 b og 24 e
(I København Kvarter) af Vangede By og Sogn.

eller (i de sønderjydske Lands-
dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Navn og Bopæl (Kontor):

Gientofte Kommunes
økonomiske Forvaltning

Kontor tor tak~j». &e.

Stempel:	 Kr. --- Øre.

DEELARATI ON,

Efter derom truffet Overenskomst deklarerer under-

tegnede Ejer af Ejendommene Matr. Nr. 24 b og 24 e af Vangede

By og Sogn herved for mig og efterfølgende Ejere følgende over-

for Gjentofte Kommunalbestyrelse:

Kommunen har Ret til at have den med rød Farve paa

vedhæftede Plan, paategnet om dens Henhøren hertil, viste

100 m/m Vandledning liggende pas det angivne Sted, samt Ret

og Adgang til at foretage det fornødne til Eftersyn og Repa-

ration af samme, ligesom jeg og efterfølgende Ejere forplig-

ter es til at taale de Ulemper som deraf maatte følge. Den

heromhandlede Ledning maa ikke overskæres, flyttes eller

fjernes, eller i det hele behandles paa nogen Maade, der er

til Skade for den herved stiftede Ret, ligesom der ikke uden

Kommunalbestyrelsens særlige Tilladelse maa foretages nogen

Bebyggelse over Ledningen eller foretages nogen Beplantning

med større Træer, som kan afbryde eller forulempe Ledningen,

eller kan hindre eller besværliggøre Eftersyn eller Repara-

tion af denne.

Alle med Ledningens Anlæg, Eftersyn og Reparation

m.v. forbundne Omkostninger paahviler Kommunen, og Erstat-

ning for Skade, der forvoldes ved fremtidige Opgravninger i

nævnte Øjemed, fastsættes i Mangel af mindelig Overenskomst

af Mænd, udmeldte af Retten.

Bestillings -
Formular

H
cz, /ø y 13Y‘,

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.



Bd.	
131. ,&2/

Nr. b97

Lyst. TI
Akt: Skab

s Rigtighed bekræftes.Genpar

Denne Deklaration bliver Paa XODIMUZIOne Bekost-

ning at stemple og tinglyse som Servitut paa Uatr. LTr.

24 b og 24 e af fangede By og Sogn med Paateleret for Gjen-

tofte Kommunalbestyrelse.

Eed Hensyn til de Ejendommene allerede paahvi,-

lende Servitutter og Byrder henvises til Tingbogens Ind.

hold.

y den
	 22' Maj	 .194,7.

(sign.) H.K. Jacobsen

Indført i Dagbogen	 Retskreds Nr. 2, Københavns Amts
19//),

nordre Birk, den .1

9kA	 ,(Å4.



Akt: Skab	 Nr.
Wdfyldal 1umerkontortr1)

1:1rib ør er til
neldaration

L.7-(ê,2ø re7, ?ir ./	 la.7.az4:672af /.94,

ar 2,24, - 19
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S00329955S 3_L_599
A00562756A 88313450
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Formular

letisen & Kjeldskov, AIS.

Y- I Fløj .L



JUL 19z=	 at13$kab	 19494
ilfyldes af dommerkontoret)

- •	 - /t49. •	 -	 . • •	 .Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontråktet, servitutdokumenter b. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn; Matr. nr. 24 b af
(i København kvarter) Vangede by og sogn.
eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn. Stempel:	 kr.	 øre.

DEKLARATION.

Som en af betingelserne for at der meddeles underteg-

nede ejer af ejendommen matr. nr . 24 b af Vangede by og sogn

tilladelse til på nævnte ejendom at lade opføre en garage i

en afstand af oa leo m fra den langs med kommuneskellet belig-

gende 70 cm hovedkloakledning, deklarerer jeg herved for mig

og efterfølgende ejere overfor Gentofte Kommunalbestyrelse,

at nævnte garage, når som helst det af kommunalbestyrelsen

måtte blive forlangt vil være at nedrive uden udgift for

kommunalbestyrelsen, og uden at der overfor denne kan rejses

krav om erstatning i anledning af den påb .ddte foranstaltning.

Denne deklaration, som ikke må præjudiceres af pante-

gæld, bliver på min bekostning at stemple og tinglyse som

servitut på matr. mr. 24 b af Vangede by og sogn, og med på-

taleret for Gentofte Kommunalbestyrelse.

Med hensyn til de ejendommen allerede påhvilende ser-

vitutter og byrder henvises til tingbogens indhold. -

, den
	 /9%0	 1949. -

Indført i Da traner} 'LA`,-;	 .Amte3

nordre Birk, den	 't."-=.2 -	 J/?
Lyst, PlIrffiff4	7, Bl. c,73
Akt: 2,k2L0,

Genpart ns Bigt-ighed bekra3ft4 .

) 721/14e.624(-)-1-

formular

H Jensen & KJeldskov, AIS, København.
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Matr.nre.:

24 b1,1 24 d, 24 i, 24 l,

24 az, 24 aæ, 24 bc, 24

24 bi, 24 bk, 24 bo, 24

24 bø, 24 ca, 24 cb, 24

24 ci, 24 ck, 24 cl, 24

24 cs, 24 ct, 24 cu, 24

24 db, 24 dc, 24 dd, 26

8 cn, 8 cu, 8 cv, 8 cy,

24 m, 24 o, 24 p, 24 ax,

bd, 24 be, 24 bf, 24 bh,

bp, 24 bu, 24 bx, 24 bz,

cc, 24 cd, 24 cg, 24 ch,

co, 24 cp, 24 cq, 24 cr,

cx, 24 cy, 24 ca, 24 cø,

a, 31 x, 8 g, 8 ci, 8 cm,

8 cz, 8 ca, 8 de, 8 bn,

TD 270 - 1990,
dec.nr.	 132 1

Anmelder:

Gentofte kommune
Teknisk direktorat
Rådhuset
2920 Charlottenlund

8 bo, 8 bp, 8 bq, 8 br, 8 bs, 8 bt, 8 bu, 8 bv,

8 bx, 8 by, 8 bz,.8 ba, 8 bø, 8 ca, 8 cd, 8 ce,

8 cf, 8 ck, 8 cl, 8 co, 8 cq, 8 cs, 8 da, 8 di,

8 dk 8 dl, 8 dm, 8 dn, 8 dp, 8 dq,

alle Vangede, samt alle parceller, der efter den

1. september 1993 udstykkes fra de nævnte ejen-

domme.

Adresse:

Grusbakken og Sandtoften m.fl., Lagergårds-

vej og Mesterlodden i Gentofte kommune.

§ 1

LOKALPLAN NR. 101 FOR GRUSBAKKEN OG SANDTOFTEN M.FL.,
LAGERGÅRDSVEJ OG MESTERLODDEN I GENTOFTE KOMMUNE.

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse
nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i 2 beskrevne område:

LOKALPLANENS FORMÅL.

Det er lokalplanens formål:

- at fastholde områderne som attraktive erhvervsområ-
der for håndværks-, værksteds- og fremstillings-
virksomhed,

- at sikre, at fremtidig anvendelse og bebyggelse sker
under hensyntagen til den omkringliggende bebyggel-
se,

- at ophæve utidssvarende servitutter indenfor lokal-
planområdet.

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 Kobenhavri K
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S 2	 LOKALPLANOMRÅDET.

Lokaiplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, der
afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter
følgende matr.nre.:

Delområde A (enkeltområde 6. El i Kommuneplan 1993):

24 b, 24 d, 24 i, 24 1, 24 m, 24 o, 24 p, 24 ax,
24 az, 24 aæ, 24 bc, 24 bd, 24 be, 24 bf, 24 bh,
24 bi, 24 bk, 24 bo, 24 bp, 24 bu, 24 bx, 24 bz,
24 bø, 24 ca, 24 cb, 24 cc, 24 cd, 24 cg, 24 ch,
24 ci, 24 ck, 24 cl, 24 co, 24 cp, 24 cq, 24 cr,
24 cs, 24 ct, 24 cu, 24 cx, 24 cy, 24 cæ, 24 cø,
24 db, 24 dc, 24 dd, 26 a, 31 x, alle Vangede.

Delområde B (enkeltområde 6. E5 i Kommuneplan 1993):

8 g, 8 ci, 8 cm, 8 cn, 8 cu, 8 cv, 8 cy, 8 cz, 8 cæ,
8 de, alle Vangede.

Delområde C (enkeltområde 6. E2 i Kommuneplan 1993):

8 bn, 8 bo, 8 bp, 8 bq, 8 br, 8 bs, 8 bt, 8 bu, 8 bv,
8 bx, 8 by, 8 bz, 8 bæ, 8 bø, 8 ca, 8 cd, 8 ce, 8 cf,
8 ck, 8 cl, 8 co, 8 cq, 8 cs, 8 da, 8 di, 8 dk, 8 dl,
8 dm, 8 dn, 8 dp, 8 dq, alle Vangede.

Lokalplanområdet:

- samt alle parceller, der efter den 1. september 1993
udstykkes fra den enkelte ejendom.

LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE.

Stk. 1 Lokalplanens område må kun anvendes til erhvervsformål
for håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed
med tilhørende lager, administration og udstilling
(showroom).

Stk. 2	 Lokalplanens område må efter kommunalbestyrelsens skøn
endvidere anvendes til begrænset forretningsvirksom-
hed, som enten har tilknytning til de pågældende er-
hverv eller som efter kommunalbestyrelsens skøn natur-
ligt finder plads i området.

Der må ikke inden for området drives handel med dag-
ligvarer eller foregå anden detailhandel som naturligt
hører hjemme i lokal- og bydelscentrene.
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Stk. 3	 Etablering af - eller ændring af en virksomhed i om-
rådet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

En tilladelse til etablering vil afhænge af, om den
pågældende virksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn
ikke er til gene for området på grund af røg, støj,
ilde lugt eller lignende.

Stk. 4 Det udendørs støjniveau indenfor området må ikke
overstige følgende værdier:

Mandag-fredag, kl. 07.00-18.00 og lørdag kl.
07.00-14.00: 55 dB(A).

Mandag-fredag, kl. 18.00-22.00, lørdag kl. 14.00-22.00
og søn- og helligdage kl. 07.00-22.00: 45 dB(A).

Alle dage kl. 22.00-07.00: 40 dB(A).

Stk. 5 Inden for området må der opføres transformerstationer,
gasreguleringsstationer og lign. til sikring af områ-
dets energiforsyning, forudsat, at de efter kommunal-
bestyrelsens skøn indpasses i omgivelserne på en har-
monisk måde.

§ 4	 UDSTYKNING.

Stk. i Udstykning mv. i strid med planens formål må ikke
finde sted.

Stk. 2 Udstykning mv. må kun finde sted efter kommunalbesty-
relsens særlige tilladelse. Afgørelsen kan bl.a. af-
hænge af, om parcellens form og størrelse efter kommu-
nalbestyrelsens skøn giver mulighed for en hensigts-
mæssig bebyggelse og rimeligt dimensionerede parke-
rings- og opholdsarealer.

Stk. 3 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end
1.000 m2.

§ 5	 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD.*

Stk. 1	 Veje og stier skal i princippet placeres som vist på
kortbilagene.

Stk. 2 Ved opførelse af ny bebyggelse samt ved ændret anven-
delse af eksisterende bebyggelse skal det udlagte an-
tal parkeringspladser være mindst 1 p.plads pr. 50 m2
erhvervsetageareal til administration og 1 p.plads pr.
75 m2 etageareal løvrigt, jvf. dog stk. 3.

Stk. 3	 Ved opførelse af udstillingsbebyggelse skal der udlæg-
ges 1 p.plads pr. 25 m2 etageareal.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København KForm. 267 G
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Stk. 4 Af parkeringsudlægget skal der anlægges et efter kom-
munalbestyrelsens skøn passende antal parkeringsplad-
ser.

Stk. 5	 Dersom det anlagte antal parkeringspladser af kommu-
nalbestyrelsen skønnes at være utilstrækkeligt kan
samtlige udlagte parkeringspladser til enhver tid kræ-
ves anlagt.

Note:
*	 Delområde A:

Der er med hjemmel i vejlovgivningen tinglyst over-
sigtsservitutter på matr.nre.: 24 cr, 24 ct, 24 cu, 24
cx, 24 cy, 24 cø og 24 dc, Vangede.

Der er endvidere med hjemmel i vejlovgivningen ting-
lyst en byggelinie langs Motorringvejen som vist på
kortbilag 1.

Delområde B:

Der er med hjemmel i vejlovgivningen tinglyst en
byggelinie 14 m fra vejmidte langs Nybrovej og 8,5 m
fra vejskel langs Motorringvejen samt 10 m fra rampen
og Lagergårdsvej som vist på kortbilag 2.

Delområde C:

Der er med hjemmel i vejlovgivningen tinglyst en byg-
gelinie 14 m fra vejmidte langs Nybrovej og 20 m fra
vejskel langs Motorringvejen som vist på kortbilag 2.

§ 6	 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG. *

Stk. 1 Nye el-ledninger i området, bortset fra de på kortbi-
lag 2 viste højspændingsledninger, herunder ledninger
til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler.

Stk. 2	 Inden for området må der på terræn opsættes indtil
1,80 m høje fritstående antenner og parabolantenner i
en afstand af minimum 2,5 m fra skel mod naboejendom
og minimum 10 m fra skel mod vej.

Andre placeringer af fritstående antenner kræver kom-
munalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt
tilfælde.

Stk. 3	 Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 m
over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel.
Opsætning af ikke typegodkendte tagantenner kræver
kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt
tilfælde.
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Stk. 4 Det er tilladt at opsætte parabolantenner med en
diameter på højst 65 cm.

Opsætning af parabolantenner med en diameter større
end 65 cm kræver kommunalbestyrelsens tilladelse i
hvert enkelt tilfælde.

Stk. 5 Varmeforsyningen til ejendommene skal være i overens-
stemmelse med retningslinjerne i kommunens varmeplan.

Stk. 6 Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke
overstige den vandmængde der svarer til de afløbskoef-
ficienter der er fastsat i kommunens spildevandsplan.

Note:
Det på kortbilag 2 markerede 20 m brede ledningsfelt
må ikke bebygges, anvendes til oplag eller befærdet
areal mv. jvf. deklaration af 31.07.1962.
Ledningsfeltet påregnes fjernet omkring år 2.000.

§ 7	 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. *

Stk. 1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke
overstige:

Delområde A: 60, delområde B: 80 og delområde C: 50.

Stk. 2 Bebyggelsen i delområde B og C skal placeres inden
for de på kortbilagene viste byggefelter.

Stk. 3	 Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager

Stk. 4	 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må
gives en højde der overstiger 9 meter over terræn,
målt efter reglerne i byggelovgivningen.

Stk. 5 Ved bebyggelse af et byggefelt kan kommunalbestyrelsen
forlange byggelovgivningens bestemmelser vedr. højde-
og afstandsforhold overholdt.

Note:

En del af lokalplanområdet, delområde B, samt en del
af delområde C, matr.nre.: 8 cq, 8 di, 8 dm og 8 dl er
af Københavns Amt registreret som kemikalieaffaldsde-
pot (del af K-157-4).

De pågældende arealer må derfor ikke bebygges eller
overgå til anden anvendelse, medmindre depoterne
frigives til det pågældende formål ifølge § 18 i lov
om affaldsdepoter af 13. juni 1990.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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§ 8	 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN.

Stk. 1	 Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyg-
gelse og skal udformes således at der efter kommunal-
bestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.

Stk. 2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes for-
mer, materialer eller farver som efter kommunalbesty-
relsens skøn virker skæmmende.

Stk. 3 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommu-
nalbestyrelsens særlige tilladelse.

§ 9	 UBEBYGGEDE AREALER.

Stk. 1 Den del af områdets ubebyggede arealer der ikke benyt-
tes til parkering, gårdsplads eller lignende skal an-
lægges og vedligeholdes som grønt område.

Stk. 2 Der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til
mindst 10 % af erhvervsetagearealet.

Stk. 3 Anlæg af interne veje, stier og parkeringspladser må
kun ske efter en samlet plan for den enkelte ejendom
godkendt af kommunalbestyrelsen. Planen skal indeholde
bestemmelser vedrørende belægning, belysning, beplant-
ning, hegning, m.v.

Stk. 4 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun fin-
de sted efter kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 5 Der udlægges beplantningsbælter som vist på kortbila-
gene med en bredde på 3,75 m i delområde A, 2 m i del-
område B og 5 m i delområde C.

Stk. 6 Arealet mellem vejen Mesterloddens afgrænsning og en
linie 10 m fra vejmidte skal udlægges til parkering
og/eller grønt beplantningsbælte.

Hegning.

Stk. 7	 De enkelte parceller skal indhegnes. I delområde A og
C skal hegning langs vej dog udføres 3,75 m, henholds-
vis 5 meter fra vejskel bag parkerings- og beplant-
ningsbælterne. Mod vej må beplantningsbælterne begræn-
ses af et lavt trådhegn.

Stk. 8	 Hegn skal udføres som 1,80 m højt galvaniseret tråd-
hegn eller fast hegn efter kommunalbestyrelsens særli-
ge tilladelse.
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§ 10

Stk. 1

§ 11

FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING.

Forinden ny bebyggelse må tages i brug skal der være
etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstem-
melse med	 5 og	 9.

OPHÆVELSE AF SERVITUTTER

Servitutterne i nedenstående servitutdokumenter
ophæves på de anførte matr.nre.

Lyst den Servitutdokument
angående

ophæves på matr. nre.

afståelse af jord
til vej, anlæg af
vej.

benyttelse

afståelse af jord
til vej, vejanlæg
m.m.

bygningsattest,
jordstrimmel, be-
byggelse, benyt-
telse m.m.

virksomheds god-
kendelse, benyt-
telse, bebyggel-
se, hegn, be-
plantning.

Delområde A

12.02.1913

26.06.1918

10.07.1918

16.05.1923

24 ax, 24 azJ'
 og 24 bh /

26 a/

24 bh/

26 a /

17.03.1951

20.03.1952 24 I.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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02.03.1956
	 24 d og 24 crV/

	

23.05.1959	 24 db og 24 dci,/.

	

20.01.1960	 "
	 24 ax

	

06.09.1960
	 24 1 og 24 cy

	

26.02.1962
	 24 o og 24 p

med påteg-
ning
12.12.1962

udstykning, benyt-
telse, bebyggelse,
samtykke fra Gen-
tofte Kommune til
salg og udlejning,
hegn m.m.

Delområde B

18.04.1967 8 ci

v

15.10.1968

08.01.1969

07.02.1973

28.01.1976

13.08.1976

23.08.1976

19.11.1976

06.02.1981

8 cmt/

8 cnj

8 cm4g 8 cyk//

8 cut/

8 cyJog 8 cæ/

8 czi//.

8 ci V(

8 del,//'.

udstykning, benyt-
telse, bebyggelse,
samtykke fra Gen-
tofte Kommune til
salg og udlejning,
m.m.

Delområde C

30.09.1961 8bn/
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20.08.1962 udstykning, benyt-
telse, bebyggelse,
samtykke fra Gen-
tofte Kommune til
salg og udlejning,
hegn m.m.

8bo, 8bp, 8bq,v8br,V/
8bs(fibt/Y8bu,7 8bv,K
8bx(8by■( 8bzc( 8bæ,z/^
8bø17)3ca,K.rcd)/8cebf
8of (7,ck8c1 8co
8cq,8csr,.8dal,/
8dkV., ,8d11( 8dm
8dp,v 8dq/

§ 12

Stk. 1

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og of-
fentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er om-
fattet af planen, i henhold til planlægningslovens
§ 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overens-
stemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig
selv krav om etablering af de anlæg mv. der er inde-
holdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til min-
dre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmel-
ser under forudsætning af, at disse ikke er i strid
med principperne i planen.

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gen-
nemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

•
Stk. 2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitut-

ter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af
denne.

Stk. 3	 Lokalplanen indeholder i § 11 en bestemmelse om, at
nærmere angivne servitutter ophæves for det af lokal-
planen omhandlede område.

VEDTAGELSESPÅTEGNING.

Således vedtaget af Gentofte kommunalbestyrelse
den 21. november 1994.

Hans Toft
(sign.)

Karsten Gerlif
(sign.)

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København KForm. 267 G
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Nærværende lokalplan begæres i henhold til § 31, stk.
2 i lov om planlægning, tinglyst på matr. nre.:

24 b, 24 d, 24 i, 24 1, 24 m, 24 0, 24 p, 24 ax,
24 az, 24 aæ, 24 bc, 24 bd, 24 be, 24 bf, 24 bh,
24 bi, 24 bk, 24 bo, 24 bp, 24 bu, 24 bx, 24 bz,
24 bø, 24 ca, 24 cb, 24 cc, 24 cd, 24 cg, 24 ch,
24 ci, 24 ck, 24 cl, 24 co, 24 cp, 24 cq, 24 cr,
24 cs, 24 ct, 24 cu, 24 cx, 24 cy, 24 cæ, 24 cø,
24 db, 24 dc, 24 dd, 26 a, 31 x, alle Vangede,

8 g, 8 ci, 8 cm, 8 cn, 8 cu, 8 CV, 8 cy, 8 cz, 8 cæ,
8 de, alle Vangede,

8 bn, 8 bo, 8 bp, 8 bq, 8 br, 8 bs, 8 bt, 8 bu, 8 bv,
8 bx, 8 by, 8 bz, 8 bæ, 8 bø, 8 ca, 8 cd, 8 ce, 8 cf,
8 ck, 8 cl, 8 co, 8 cq, 8 cs, 8 da, 8 di, 8 dk, 8 dl,
8 dm, 8 dn, 8 dp, 8 dq, alle Vangede,

- samt alle parceller, der efter den 1. september 1993
udstykkes fra den enkelte ejendom.

Endvidere begæres i henhold til samme lov de i § 11
omtalte servitutter aflyst for så vidt angår matr.
nre.:

8 bn, 8 bo, 8 bp, 8 bq, 8 br, 8 bs, 8 bt, 8 bu, 8 bv,
8 bx, 8 by, 8 bz, 8 bæ, 8 bø, 8 ca, 8 cd, 8 ce, 8 cf,
8 ci, 8 ck, 8 cl, 8 cm, 8 cn, 8 co, 8 cq, 8 cs, 8 cu,
8 cy, 8 cz, 8 cæ, 8 da, 8 de, 8 di, 8 dk, 8 dl, 8 dm,
8 dn, 8 dp, 8 dq,

24 d,. 24 i, 24 1, 24 o, 24 p,

24 ax, 24 az, 24 aæ, 24 bc, 24 bd, 24 be, 24 bf,
24 bh, 24 bi, 24 bk, 24 bo, 24 bp, 24 bu, 24 bx,
24 bz, 24 bo), 24 ca, 24 cb, 24 cc, 24 cd, 24 cg,
24 ch, 24 ci, 24 ck, 24 cl, 24 co, 24 cp, 24 cq,
24 cr, 24 cu, 24 cx, 24 cy, 24 db, 24 dc, 24 dd,

26 a, alle Vangede, samt alle parceller der efter den
1. september 1993 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Gentofte kommune, Teknisk direktorat,
den 8. december 1994.

Karsten Gerlif
(sign.)

Poul Erik Ostenfeld
'(sign.)



Matr: 24 B •

Vangede

Retten i : Gentofte

Indført den	
: 21.12.1994

Lyst under nr.: 118897—.°1$ca
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 2.074.000
Vedrørende matr.nr . 24 B, Vangede
Ejendomsejer: Lotte Riis Bardrum-Larsen m.fl.
Lyst første gang den: 19.09.2007 under nr. 20027
Senest ændret den	 : 19.09.2007 under nr. 20027

Anm:
Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk 2.382.000

Retten i Gentofte den 28.09.2007

Jeanne Sjøholm

Side:	 11

Akt.nr.:
L 599

•

•



Ejerlav:
	 Vangede

Matr. nr.:
	 24 B Vangede

Gade og husnr: Gammelmosevej 50

Kreditor hæfter for disse oplysninger
Pålydende nyt lån	 2.074.000DKK
- Restgæld, indfriede lån	 2.298.238DKK
- Omkostninger, indfriede lån 	 3.750DKK
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån	 5.408DKK
Afgiftspligtigt beløb
	

ODKK

Ved beregningen er anvendt den nominelle værdi

Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant
ellerperes til gentand for individuel retsforfølgning

Afgift: DKK ilfCe/9-9
a
n

• CO

nc
rr

ø

E
0

	

Akt:	 skab L nr.5-9
(Udfyldes af ting-
lysningskontoret)

Sagsnummer:
2107.4731-05-1 (01)

	

Side	 1 af 10
Anmelder„

EJ. /.I

r‘

	

.RAr711.c.real.c 	 mc rkNaVn:
RD Service
Grønnegade 6, 7100 Vejle

:'.339 9174, København
TH. 45 13 94 75

Tlf.nr.:

PANTEBREV
Obligationslån med afdragsfrihed

Nærværende pantebrev kan ligge til sikkerhed for lån
finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obliga-
tioner eller særligt dækkede realkreditobligationer

Debitors	 Martin Bardrum-Larsen
navn og bopæl: Gammelmosevej 50

2820 Gentofte

Lotte Riis Bardrum-Larsen
Gammelmosevej 50
2820 Gentofte

erkender herved at skylde

GWART 449117 02 0000.0020 	 '?0.09,')007 TA
1.400y00 K

Kreditors
navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr. 1339.9174 Lyngby-Taarbæk

30,00-årigt obligationslån
Lånets
størrelse: 2.074.000 DKK

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet se side 9, punkt 9 a.



Sagsnummer:
2107.4731-05-1 (01)
Side	 2 af 10

Rente- og

betalings-

vilkår:

6,00% årlig rente. Rente og afdrag andrager kvartårlig
1,8019% af hovedstolen. Herudover betales bidrag
0,4724% p.a. beregnet af restgælden dog minimum
800 DKK p.a. pr. lån.
Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan. - 31. mar.,

11. juni for perioden 1. apr. - 30. juni,
1. sep. for perioden 1. juli - 30. sep.,
11. dec. for perioden 1. okt. - 31. dec.

Der henvises løvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Matr.nr.

24 B Vangede

Ingen

Opsigelse:

Den pantsat-

te ejendom:

Oprykkende

panteret

efter:

Respekterede De før den 13.03.2007 lyste.
servitutter

m.v. (Henvis-

ning til
tingbogen til

strækkelig)

Særlige bestemmelser:

1. Udlånsbetingelser.

Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende ved-
tægter, samt bestemmelserne i "Låntyper og forretningsbetingel-
ser", der udleveres ved henvendelse til kreditor.
De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betin-
gelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret
til debitor.

2. Lånets afvikling.

Lånet afvikles som annuitetslån.
Kravet om tilbagebetaling som et annuitetslån kan fraviges
efter aftale med kreditor.
Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig
at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden
påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med
pantebrevet.
Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag el-
ler helligdag.
Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalings-
frist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der på-
løber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til
enhver tid fastsatte regler herom.



Sagsnummer :
2107.4731-05-1 ( 01 )
Side	 3 af 10

Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås
dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet udstedte
realkreditobligationer.
I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere
bestemmelse.
I overensstemmelse med førnævnte "Låntyper og forretningsbetin-
gelser" kan kreditor på ethvert tidspunkt i lånets løbetid æn-
dre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget for grup-
per af lån, herunder også for allerede udbetalte lån, og kan
endvidere i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle
bidrag for lån, hvor betalingsforpligtelsen overfor kreditor
har været misligholdt.
Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lå-
nets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Ændringer i
bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel fra afgivelse af
ændringsmeddelelsen.
Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalings-
dagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder ef-
ter den af kreditor registrede udbetalingsdag.
Såfremt lånet udbetales ved overførsel af obligationer, skal
der tillige betales vedhængende kuponrente, som opkræves i for-
bindelse med udbetalingen.
løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling
fornødne ydelse.

3. Forfald.

Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lå-
net til fuld indfrielse den 11. i den måned, hvori lånet efter
den fastsatte afdragstid udløber.
Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor op-
fylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev.
I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet
til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til
at lade et pant besigtige.
Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist
indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan
søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted.
Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger
kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs øko-
nomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hid-
tidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen
tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab.
Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen.
Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden
anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomska-
tegori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt:
- lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder
p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været
ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne
for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så
det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den
nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sik-
kerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori.
Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt:
- lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller
en hurtigere amortisationstakt, eller
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- lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori.
Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor
forhåndslånet overgik til endeligt lån.
Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra
tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog
henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen,
hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller
handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet
for ophøret af den hidtidige anvendelse.
Ved udstykning af ejerlejligheder i private udlejningsejendom-
me, hvor ejendommen er finansieret med indekslån, herunder 50
årige indekslån, forfalder lån til forholdsmæssig indfrielse i
takt med salget af de enkelte lejligheder.
Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dis-
pensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller min-
dre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til
indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering
overgår til anden ejendomskategori.
Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse.
Hvis lånsøger fortier oplysninger eller afgiver forkerte oplys-
ninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og har det haft ind-
flydelse på værdiansættelsen eller udstedelsen af lånetilbudet,
betragtes det som en svigtende forudsætning for kreditor. Det
kan medføre, at lånetilbudet bortfalder straks eller - hvis
lånet er udbetalt - at lånet uden varsel opsiges til hel eller
delvis indfrielse.

4. Hæftelse.

Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som
personligt for lånet.
Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende
pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor
med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre
lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en re-
servefond, som er fælles for denne serie og de serier, med
hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefon-
den bliver større end lovens krav, kan der overføres midler
herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre
end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves
ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe den-
ne op til en passende størrelse.
Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3
måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i
det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt
der er taget forbehold herfor ved indfrielsen.

5. Indfrielse.

Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt
ved erlæggelse af den skyldige restgæld med renter og andre be-
løb, som debitor i følge vedtægterne og pantebrevsvilkårene
måtte være skyldig.
I den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på
grundlag af den nye restgæld.
Førtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til kreditor
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af en til realkreditobligationsrestgælden svarende post real-
kreditobligationer af samme serie, årgang og rentefod som de,
hvormed lånet er effektueret. Realkreditobligationerne må ikke
være udtrukne eller opsagte. Kreditor kan fastsætte et gebyr
for indfrielsen.
Derudover kan førtidig indfrielse ske kontant med det beløb,
der kræves til udtrækning og indløsning af realkreditobligati-
onsbeløbet til pari. Såfremt gælden ønskes indfriet kontant,
skal skriftlig opsigelse være kreditor i hænde senest ved
udløbet af opsigelsesfristen, som for obligationsterminerne
2. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober er henholdsvis 31.
oktober, 31. januar, 30. april og 31. juli. Såfremt de nævnte
datoer for opsigelsesfristens udløb er en lørdag, søndag eller
helligdag, skal opsigelse dog være kreditor i hænde senest
sidste bankdag før opsigelsesfristens udløb.
Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontante
penge, kan ikke indfries med realkreditobligationer.
Efter tilsvarende regler kan debitor betale ekstraordinære af-
drag på gælden. Kreditor bestemmer, om sådanne afdrag skal af-
skrives både på lånets hovedstol og restgæld eller på rest-
gælden alene.
For førtidig indfrielse af lån, der er udbetalt kontant med el-
ler uden rentetilpasning, kan kreditor fastsætte vilkår herfor
med henblik på opkøb eller inddragelse af en til restgælden
svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkredit-
obligationer eller dækning på anden måde af kreditors løbende
forpligtelse ifølge nævnte realkreditobligationer.
Beregningen af indfrielsesbeløb foretages af kreditor.
Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godt-
gjort af debitor.

6. Morarenter og gebyrer.

Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige beta-
lingsdag, påløber morarenter.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet
fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige beta-
lingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.
Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og
misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse
med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen
heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser.
Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer, herunder æn-
dring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmel-
se med førnævnte "Låntyper og forretningsbetingelser".

7. Realkredit Danmarks erstatningsansvar.

Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af
fejl eller forsømmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent
eller mangelfuldt.
Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er
Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
- Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse
af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte be-
givenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eller en
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ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
- Svigt i Realkredit Danmarks strømforsyning eller telekommuni-
kation, 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 mod eller iværksat af Realkredit Danmark selv eller
vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder og-
så, når konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark.
- Andre omstændigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kon-
trol.
Realkredit Danmarks ansvarsfrihed gælder ikke hvis:
- Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er år-
sag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået
eller overvundet årsagen til tabet.
- Lovgivningen under alle omstændigheder gør Realkredit Danmark
ansvarlig for det forhold, som er årsagen til tabet.

8. Fuldmagt.

Debitor bemyndiger kreditor til ved refinansiering at forsyne
pantebrevet med påtegning om det nye lån, herunder hovedstol,
rentevilkår og lånetype samt til at indhente oplysninger om
ejendommen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), så længe
kreditor har pant i ejendommen.

9. Underskriftsvilkår.

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på
nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i hen-
hold til Kreditaftalelovens pgf. 8.

Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat er jeg/vi u-
anset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på lå-
net(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) på
det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages langsom-
mere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet(ene) ikke
overstiger løbetiden på det/de indfriede lån. Samtidig meddeler
jeg/vi fuldmagt til kreditor til om nødvendigt at underskrive
de nødvendige dokumenter.

løvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09
og side 10).
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Martin Bardrum-Larsen
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	  den 1(-. 

Hvis pantebrevet alene underskrives
af debitor, erklærer denne samtidig
at være ugift/ikke at leve i regi-
streret partnerskab, eller at ejen-
dommen ikke omfattes af lov om æg-
teskabets r tsvirkninger § 18.

Hvis debitor er gift/lever i regi-
streret partnerskab, erklærer med-
underskrevne ægtefælle/registrerede
partner samtykke i pantsætningen
jfr. lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18.

Underskrift

Som øvrige debitorer:

Underskrift
Lotte Riis Bardrum-Larsen

Hvis en anden end debitor har
endelig adkomst til den pantsatte
ejendom, tiltræder adkomsthaver
herved pantsætningen.

Underskrift

Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udstederens(nes) myndighed:

Underskrift

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn /"/:-= (2'/M2-'R Wb/
Stilling 1-2(-- fy	 5 7-
Bopæl

fg-/_>(.,:2 AÇ z)6i- Y/..5j

2 X30 Y/1/ i2

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn	 /9'760	 4%/7,3' /-1/4-ALS-kr
Stilling ,1?Ev/sofz/
Bopæl .84'e i/GV.Ere 72,2 V 7 -C? (74 —

/74=-LL-4/7° j
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Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udstederens(nes) myndighed:

Underskrift	 Underskrift

(Navn, stilling og bopæl 	 (Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver) 	 skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn	 Navn
Stilling	 Stilling
Bopæl	 Bopæl

41

•



	

*** *	 ***

	

*	 *
* ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 2.382.000
Vedrørende matr.nr . 24 B, Vangede
Ejendomsejer: Lotte Riis Bardrum-Larsen m.fl.
Lyst første gang den: 14.10.2005 under nr. 40648
Senest ændret den	 : 30.10.2007 under nr. 23146

Side:	 13

Akt.nr.:
L 599

Aflyst af Tingbogen den 30.10.2007

Retten i Gentofte den 02.11.2007

Susanne Midjord

•

•



•

Retsafgift 0 DKK.	 Akt:	 Skab nr.
(Udfyldes af ting-
lsningskontoret)

Ejerlav:
Matr. nr.:

Vangede
24 B Vangede

Gade og husnr. : Gammelmosevej 50	 Pantnr.:
2107.4731-004

Anmelder

Navn:	 Realkredit Danmark

Adr:	 Grønnegade 6
7100 Vejle

Tlf.nr.:70151516

Påtegning på pantebrev
fra Martin Bardrum-Larsen

Gammelmosevej 50

til Realkredit Danmark oprindelig lyst for DKK 2.382.000,00.

Nærværende pantebrev kvitteres herved
til aflysning på betingelse af, at pante-
brev stort	 2.074.000,00 DKK til
Realkredit Danmark tinglyses endeligt
uden retsanmærkninger.
Pantebrevet består herefter af fLsider.

Realkredit Danmark A/S - CVR.nr 1339.9174, Lyngby-Taarbæk

Vejle, den 28.09.2007

Lena Nørgaard



	

*** *	 ***	 Side:	 11
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte	 Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3 _ L _599

Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk 2.081.000
Vedrørende matr.nr . 24 B, Vangede
Ejendomsejer: Lotte Riis Bardrum-Larsen m.fl.
Lyst første gang den: 15.06.2009 under nr. 11367
Senest ændret den	 : 15.06.2009 under nr. 11367

Anm:
Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk 2.074.000

Retten i Gentofte den 15.06.2009

Pernille Lund Steffen

•

•



Ejerlav:	 Vangede

Matr. nr.:
	 24 B Vangede

Gade og husnr: Gammelmosevej 50

Kreditor hæfter for disse oplysninger
Pålydende nyt lån	 2.081.000DKK
- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån	 ODKK
- Indfrielsessum, indfriede lån	 2.030.208DKK
- Omkostninger, indfriede lån	 42.163DKK
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 	 5.395DKK
Afgiftspligtigt beløb
	

3.234DKK

Ved beregningen er anvendt kursværdi

Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant
eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning

Afgift: DKK

Akt:	 skab	 nr.
(Udfyldes af ting-
lysningskontoret)

Sagsnummer:
2107.4731-06-1 (01)
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Anmelder
Anmelder

N	 •
avnRealkredit Danmark

Bolig Service, Vejle
Adr • -T.ønnegade 6, 7100 Vejle

CVR-nr. 1339 9174, København

Tlf. nrTlf 45 13 94 75
.:

GENPART 542557 02 0000.0020 	 15.06.2009 TA
1.500y00 K

PANTEBREV
Kontantlån med rentetilpasning og afdragsfrihed

Nærværende pantebrev kan ligge til sikkerhed for lån
finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obliga-
tioner eller særligt dækkede realkreditobligationer

Debitors	 Martin Bardrum-Larsen
navn og bopæl: Gammelmosevej 50

2820 Gentofte

Lotte Riis Bardrum-Larsen
Gammelmosevej 50
2820 Gentofte

erkender herved at skylde

Kreditors
navn og bopæl:Realkredit Danmark A/S - CVR nr. 1339.9174 Lyngby-Taarbæk

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet se side 9, punkt 9 a.
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Respekterede
servitutter
m.v. (Henvis-
ning til
tingbogen til
strækkelig)

30-årigt inkonvertibelt kontantlån
Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser".

2.081.000 DKK

2,54% årlig rente, der er foreløbig ansat. Den kvartårlige
ydelse (excl. bidrag), der ligeledes er foreløbig ansat, ud-
gør 1,2041% af hovedstolen. Herudover betales
bidrag 0,5436% p.a. beregnet af restgælden dog minimum
800 DKK p.a. pr. lån.
Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan. - 31. mar.,

11. juni for perioden 1. apr. - 30. juni,
1. sep. for perioden 1. juli - 30. sep.,

11. dec. for perioden 1. okt. - 31. dec.
Der henvises iøvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Matr.nr.
24 B Vangede

Ingen

De før den 18.11.2008 lyste.

Lånets
størrelse:

Rente- og
betalings-
vilkår:
Se iøvrigt
særlige be-
stemmelser
punkt 2.

Opsigelse:

Den pantsat-
te ejendom:

Oprykkende
panteret
efter:

Særlige bestemmelser:

1. Udlånsbetingelser.

Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende ved-
tægter, samt bestemmelserne i "Låntyper og forretningsbetingel-
ser", der udleveres ved henvendelse til kreditor.
De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betin-
gelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret
til debitor.

2. Lånets afvikling.

Lånet afvikles som annuitetslån.
Kravet om tilbagebetaling som et annuitetslån kan fraviges
efter aftale med kreditor.
Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig
at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden
påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med
pantebrevet.
Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og
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øvrige betalinger, kan alene erlægges i lånets valuta.
Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag el-
ler helligdag.
Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalings-
frist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der på-
løber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til
enhver tid fastsattt regler herom.
Lånet udløber den 3L.12. i det år, der ligger 29 år efter lånets
udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden 01.12. til 31.12., ud-
løber lånet dog først den 31.12. i det år, der ligger 30 år efter
lånets udbetaling.
I forbindelse med en rentefastsættelse og efter kreditors nærmere
bestemmelse kan lånets løbetid når som helst forlænges, således at
lånet senest udløber den 31.12. i det år, der ligger 49 år efter
lånets udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden 01.12. til 31.12.,
udløber lånet dog senest den 31.12. i det år, der ligger 50 år efter
lånets udbetaling
Lånebeløbet er tilvejebragt ved salg af en blanding af obliga-
tioner, hvoraf de længstløbende har en løbetid på højst 11 år.
Lånet rentetilpasses med virkning fra den 01.01. hvert år.
Rentetilpasning sker i henhold til kreditors til enhver tid
gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen.
Ved hver rentetilpasning udstedes af kreditor stående inkonver-
terbare obligationer med en løbetid på højst 11 år i en obligati-
onsserie uden solidarisk hæftelse. Lånets rente og ydelse i
hver rentetilpasningsperiode er fastsat på baggrund af renten
på obligationer i lånets valuta.
Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er foreløbig.
Renten og dermed ydelsen fastsættes som beskrevet ovenfor. Ved
lånets udbetaling og ved senere rentetilpasninger fastsættes den
endelige rente og ydelse af kreditor. Kreditor er bemyndiget til
at give pantebrevet påtegning herom og til at lade denne påteg-
ning tinglyse. •
I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere
bestemmelse.
Kreditor kan ændre størrelsen af bidraget og mindstebidraget
samt ændre beregningsmåden for bidrag.
Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalings-
dagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder ef-
ter den af kreditor registrede udbetalingsdag.
løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling
fornødne ydelse.

3. Forfald.

Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder
lånet til fuld indfrielse den 11.12. i det år, hvori lånet efter
den fastsatte afdragstid udløber.
Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor op-
fylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev.
I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet
til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til
at lade et pant besigtige.
Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist
indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan
søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted.
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Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger
kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs Øko-
nomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hid-
tidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen
tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab.
Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen.
Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden
anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomska-
tegori, forfalder lånet t1 indfrielse, såfremt:
- lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder
p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været
ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne
for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så
det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den
nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sik-
kerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori.
Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt:
- lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller
en hurtigere amortisationstakt, eller
- lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori.
Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor
forhåndslånet overgik til endeligt lån.
Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra
tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog
henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen,
hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller
handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet
for ophøret af den hidtidige anvendelse.
Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dis-
pensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller min-
dre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til
indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering
overgår til anden ejendomskategori.
Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse.
Hvis lånsøger fortier oplysninger eller afgiver forkerte oplys-
ninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og har det haft ind-
flydelse på værdiansættelsen eller udstedelsen af lånetilbudet,
betragtes det som en svigtende forudsætning for kreditor. Det
kan medføre, at lånetilbudet bortfalder straks eller - hvis
lånet er udbetalt - at lånet uden varsel opsiges til hel eller
delvis indfrielse.

4. Hæftelse.

Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som
personligt for lånet.
Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pan-
tebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med
pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre lån kan
være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond,
som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien
hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større
end lovens krav, kan der overføres midler herfra til kreditor.
Såfremt seriereservefonderi bliver mindre end lovgivningens krav
kan kreditor beslutte, at der opkræves ekstraordinære bidrag
til seriereservefonden for at bringe denne op til en passende
størrelse. Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag
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med 3 måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet
i det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt der
er taget forbehold herfor ved indfrielsen.

5. Indfrielse.

Indfrielse af lån kan alene foretages ved aflevering til kre-
ditor af en til regælden svarende andel af de i anledning af
lånet udstedte obligationer. Dette gælder dog ikke i perioden
01.12. til 31.12. i det år, der ligger umiddelbart før en
rentetilpasning. I denne periode kan den del af lånet, der
ikke skal rentetilpasses, kun indfries med obligationer, hvis det
beløb, der skal rentetilpasses, samtidig indfries kontant.
Beløb, der skal rentetilpasses, kan kun indfries kontant til
pari. Dette forudsætter dog, at debitor, inden den 01.12. i året
før rentetilpasningen sker, skriftligt opsiger denne del af
lånet overfor kreditor. Det kan dog undtagelsesvis forekomme,
at en mindre del af rentetilpasningsbeløbet ikke kan indfries
kontant. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med
ekstraordinære renteforhold.
Delvis indfrielse kan kun ske forholdsmæssigt med lige store pro-
centdele i de enkelte obligationsårgange. Ved delvis indfrielse
af lån sker der forholdsmæssig nedsættelse af ydelsen.
Beregningen af indfrielsesbeløbet foretages af kreditor.
Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort
af debitor.

6. Morarenter og gebyrer.

Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige beta-
lingsdag, påløber morarenter.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet
fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige beta-
lingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.
Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og
misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse
med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen
heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser.
Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer, herunder æn-
dring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmel-
se med førnævnte "Låntyper og forretningsbetingelser".

7. Realkredit Danmarkd erstatningsansvar.

Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af
fejl eller forsømmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent
eller mangelfuldt.
Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er
Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
- Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse
af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte be-

- givenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eller en
ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
- Svigt i Realkredit Danmarks strømforsyning eller telekommuni-
kation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer,
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krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller
hærværk (herunder computervirus og -hacking).
- Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten
er rettet mod eller iværksat af Realkredit Danmark selv eller
vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder og-
så, når konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark.
- Andre omstændigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kon-
trol.
Realkredit Danmarks ansvaksfrihed gælder ikke hvis:
- Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er år-
sag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået
eller overvundet årsagen til tabet.
- Lovgivningen under alle omstændigheder gør Realkredit Danmark
ansvarlig for det forhold, som er årsagen til tabet.

8. Fuldmagt.

Debitor bemyndiger kreditor til at indhente oplysninger om ejen-
dommen i Bygnings- og Boligregistret(BBR), så længe kreditor har
pant i ejendommen.

9. Underskriftsvilkår.

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på
nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i hen-
hold til Kreditaftalelovens pgf. 8.

Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat er jeg/vi u-
anset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på lå-
net(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) på
det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages langsom-
mere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet(ene) ikke
overstiger løbetiden på det/de indfriede lån. Samtidig meddeler
jeg/vi fuldmagt til kreditor til om nødvendigt at underskrive
de nødvendige dokumenter.

løvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09
og side 10).
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er1-149	41, 	 den ;US. M g9:.) 	2009

Hvis pantebrevet alene underskrives
af debitor, erklærer denne samtidig
at være ugift/ikke at leve i regi-
streret partnerskab, eller at ejen-
dommen ikke omfattes af lov om æg-
teskab- s r tsvirkninger § 18.

Underskrift
Martin Bardrum -Larsen

Hvis debitor er gift/lever i regi-
streret partnerskab, erklærer med-
underskrevne ægtefælle/registrerede
partner samtykke i pantsætningen
jfr. lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18.

Underskrift

Underskrift
Lotte Riis Bardrum-Larsen

Hvis en anden end debitor har
endelig adkomst til den pantsatte
ejendom, tiltræder adkomsthaver
herved pantsætningen.

Underskrift

Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udstederens(nes) myndighed:

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn /Wffie, A2 (IS /7"/"7)Stilling &77v41~s/,,T.z7

Bopæl &C~)571DW<-7-

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn	 ::1.19e4r?L',(5
Stilling kjkson,,-51-
Bopæl g (L9,9e)er 40(	 ;tir y

(Up.
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Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udstederens(nes) myndighed:

Underskrift	 Underskrift

(Navn, stilling og bopæl	 (Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver) 	 skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn	 Navn
Stilling	 Stilling
Bopæl	 Bopæl

•

•



*** *	 ***	 Side:	 14
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	

Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3_L_599

Påtegning på Pantebrev. Dkk 2.074.000
Vedrørende matr.nr. 24 B, Vangede
Ejendomsejer: Lotte Riis Bardrum-Larsen m.fl.
Lyst første gang den: 19.09.2007 under nr. 20027
Senest ændret den	 : 17.07.2009 under nr. 14342

Aflyst af Tingbogen den 17.07.2009

Retten i Gentofte den 21.07.2009

Grete Wittendorff

•

•



Påtegning på pantebrev
fra Martin Bardrum

Gammelmosevej 50

Anmelder
Realkredit Danmark
Bolig Service, Vejle
Grønnegade 6, 7100 Vejle
CVR-nr. 1339 9174, København
Tlf. 45 13 94 75

Q
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roac

0)

c
E

:.(L)
=

Retsafgift 0 DKK.	 Akt:	 Skab nr.
(Udfyldes af ting-
lsningskontoret)

Ejerlav:
	 Vangede

Matr. nr.:
	 24 B Vangede

Gade og husnr . : Gammelmosevej 50 	 Pantnr.:
2107.4731-005

Anmelder

Navn:	 Realkredik Danmark

Adr:	 Holmen Kanal 2-12
1092	 øbenhavn K

Tlf.nr.:70151516

til Realkredit Danmark oprindelig lyst for DKK 2.074.000,00.

Nærværende pantebrev kvitteres herved
til aflysning betinget af tinglysning på
ejendommen af nyt pantebrev til
selskabet på	 2.081.000,00 DKK
hvortil restgælden er overført.,
Pantebrevet består herefter af lsider.

Realkredit Danmark A/S - CVR.nr 1339.9174, Lyngby-Taarbæk

København, den 18.06.2009

AYAMGUP: ChTCWWWIR

Jetfa Vreisielmn kifffilit»
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