
Stempel	 kr. 18.900,00

Retsafgift	 kr.	 1.400.00
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ADVOKATERNE

ROSENBORGGADE 3 • POSTBOKS 1113 • 1009 KØBENHAVN K • TELEFON 33 11 63 64 • GIRO 509-5670 • TELEFAX 33 11 91 25

E-MAIL: info@bjd-advokater.dk • CVR.nr. 54 97 25 12

Ideel anpart nr. 1

af matr.nr. 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede,
Anmelder:

Advokat Ove R. Jensen

Beliggende:	 Rosenborggade 3

Søbredden 26 A,	 1130 København K

2820 Gentofte	 Tlf.: 3311 6364

ENDELIGT SKØDE
88313834 3 AJ_228

A005-82941A

Undertegnede Kirsten Bauer-Schåfer og Tage Bauer-Schåfer, Søbredden 26 A, 2820

Gentofte, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til

Mette Wendel Nielsen og Anders Søgaard-Jensen
Kathrinevej 16.1., 2900 Hellerup

den os ifølge tinglyst adkomst tilhørende ideelle anpart nr. 1, af ejendommen matr.nr . 9

fæ, 9 gd og 9 lu Vangede, beliggende Søbredden 26 A, 2820 Gentofte, af følgende

arealer: 9 fæ Vangede: 783 m 2, 9 gd Vangede: 70 m 2 og 9 lu Vangede: 1171 m 2 , heraf

vej 0 m2.

Hele ejendommen er ansat til kontant ejendomsværdi pr. 1. januar 2004

kr. 3.400.000,00, heraf grundværdi kr. 1.250.700,00.



ADVOKATERNE

2.

Overdragelsen sker på følgende nærmere

VILKÅR:

§ 1.

Den ideelle anpart sælges som den er og forefindes og som beset af køberne med for-

holdsmæssig andel af de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagel-

fast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger, installationer, hegn, træer, be-

plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de sam-

me rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgerne og tidligere

ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber og

grundejerforening.

I handelen medfølger faste lampesteder, fastskruet badeværelsesudstyr, herunder lam-

per, spejle, hylder samt de i den ideelle anpart værende hårde hvidevarer.

Ejendommens varmeinstallation er naturgas.

§ 2.

På ejendommen er lyst følgende byrder og servitutter:

14.01.1925 Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v.

26.09.1930 Dokument om forsynings- og afløbsledninger m.v.. Vedrører 9 gd.

25.11.1953 Dokument om evt. omordning af faldrørsudluftning gennem taget.

04.06.1956 Dokument om bebyggelsesgrad og vilkår herfor m.v.

16.06.2004	 Deklaration om sameje. Tillige lyst pantstiftende for kr. 40.000,00.
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3.

§ 3.

Den ideelle anpart overtages af køberne den 15. april 2005.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse,
hvis saldo reguleres over den kontante udbetaling.

Ydelser der forfalder før eller på skæringsdagen, betales af sælgerne, ligesom sælger-
ne foranlediger forbrugsmålere aflæst på overtagelsesdagen.

§ 4.

Sælgerne oplyser, at ejendommen er forsikret i Tryg-Baltica under police nr. 605-
5.000.276.690, hvilken forsikring omfatter bygningsbrand-, grundejer-, grundejeransvar,
svamp og husbukke samt udvidet rørskade.

§ 5.
Sælgerne oplyser:

at der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som
ikke er opfyldt,

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 insektan-
greb, med mindre andet er oplyst i tilstandsrapporten,

at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forplig-
telser,

at al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles-
anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være
betalt i forbindelse med handelens afslutning. Hvis andet ikke er oplyst ovenfor, er
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4.

der sælger bekendt ikke udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil

medføre en udgift for ejendommen,

at der forefindes olietank på ejendommen, nedgravet i 1976, som ikke er afblændet.

Køberne har fået udleveret attest for tank til nedgravning af 24.9.1976,

at ejendommen sælges fri for lejemål af enhver art,

at der ikke er registreret affaldsdepot på ejendommen.

Køberne er i forbindelse med nærværende køb af den ideelle anpart, forpligtet til at un-

derskrive samejekontrakt, eller tillæg til eksisterende kontrakt. Køber har forinden un-

derskrift på nærværende endeligt , skøde, modtaget kopi af eksisterende deklaration om

sameje.

Til sikkerhed for de ideelle anparters ejeres økonomiske forpligtelser i henhold til den på

ejendommen tinglyste samejekontrakt, er samejekontrakten tillige tinglyst pantstiftende

for kr. 40.000,00.

§ 6.

Købesummen er aftalt til en kontantpris på kr. 3.150.000,00, skriver tremillione-

rethundredefemtitusinde 00/100, der berigtiges på følgende måde:

A. Ved købsaftalens underskrift er

deponeret

Hos Horne, Strandvejen 132 A, 2900 Hellerup.

B. Endvidere er der i sælgers pengeinstitut,

Nordea Bank Danmark A/S, Hovedvejen 116,

2600 Glostrup deponeret

C. Den 14. februar 2005 har købernes Bank,

kr. 100.000,00

kr.	 75.000,00
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BG Bank, City Afdeling, Højbro Plads 5, 1200 Kø-

benhavn stillet bankgaranti for

hvilken bankgaranti afløses af kontant deponering

på overtagelsesdagen.

Af beløbene under punkt A, B og C skal berigtigende

advokat være berettiget til at betale pantegæld,

der ikke skal overtages, eventuelt ejerskiftegebyr,

ejerskiftebidrag og —afdrag med rente til udbeta-

lingsdagen, eventuelle restancer, eventuel refu-

sionssaldo i købernes favør, beløb som ifølge hande-

lens vilkår skal betales af sælgerne eller modreg-

nes i købesummen samt sælgernes andel af hande-

lens omkostninger.

Beløbene frigives til sælger, når nærværende

endelige skøde er tinglyst uden præjudicerende

retsanmærkninger

5.

kr. 2.975.000,00

Kontant købesum i alt	 kr. 3.150.000,00

§ 7.

Udenfor købesummen overtager køberne ingen gældsforpligtelse.

§ 8.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 917 af 10. november 1994 om andelsboligforeninger

og andre boligfællesskaber erklærer sælgerne, at ejendommen ikke indeholder mere

end to beboelseslejligheder, som ikke er fritliggende eller sammenbyggede enfamilie-

huse.

Cv
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Kirsten Bauer-Schåfer

ADVOKATERNE

6.

§ 9.

Samtlige med nærværende handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder
stempling og tinglysningsafgift til skøde samt salær til advokat Ove R. Jensen, Rosen-
borggade 3, 1130 København K, der på købernes vegne berigtiger handelen, betales af
køberne.

Salær til Home, Strandvejen 132 A, 2900 Hellerup betales af sælgerne.

Gentofte, den	 2005.	 Hellerup, den 18/ 	 2005.
Som sælgere:	 Som ø ere:

-5U,r
Tage Bauer-Schåfer

Mette Wendel Nielsen

Anders Søgaard-Jense

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

Navn: CD( e/v1. [I ?' Å

I
v s 4.6, o_ s 5.1z

Navn:

Stilling:

Bopæl: LI ^ IctelAelav,e-c 2g

2-690

Forannævnte ejendom matr.nr. ak	 ek CO k ci‘	 kir

er under løbe nr. \	 C2
ansat til kontantejendomeve3rdi ...... 	 .......... kr. ‘l set70_,Cre._
heraf kontantgrundwerdl......—..	 kr.
Ejendommen udgør ltdce Iandbregeeleedorn", og er ikke
I matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom.

GENTOFTE KOMMUNE
KOMMUNESERVICE BOUGØKONOMITEAMET

Den 29:f/M,

Stilling:

Bopæl:

rt
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Side:	 7

Akt.nr.:
AJ 228

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

Påtegning på Skøde. Dkk 3.150.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 11.07.2005 under nr. 24826
Senest ændret den	 : 11.07.2005 under nr. 24826

Skødet er endeligt

Retten i Gentofte den 11.07.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen



Matr.nr.:
Beliggende:

GENPART 257173 01 0000.0098 	 07.06.2004 TA
18.80000 K

9-FÆ, 9-GD og 10-LU
Søbredden 26
2820 Gentofte

Anmelder: 
Advokat
Jan Leth Christensen
Esplanaden 14
1263 København K.
Tlf. 33 11 35 25
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LØNBERG & LETH CHRISTENSEN
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En ideel anpart på 50%, betegnet som	 Afgift
	

17.400,00
anpart nr. B i ejendommen

	
Gebyr
	

1.400,00 
Ejerlav.:	 -	 Vangede	 I alt

	
18.800„00

ENDELIGT SKØDE

Underskrevne:

0

E

Tage Bauer-Schåfer

og

Kirsten Bauer-Schåfer
Søbredden 26 A
2820 Gentofte

sælger, skøder og endeligt overdrager herved i lige sameje til medundertegnede:

Adam Abelin
Rothesgade 4, st.tv .
2100 København Ø

den os i følge tinglyst adkomst tilhørende ideelle anpart på 50% betegnet som anpart nr. B i ejen-
dommen matr.nr . 9-FÆ, 9-GD og 9-LU Vangede, beliggende Søbredden 26, 2820 Gentofte, hvis
jendomsværdi pr. 01.01.2003 udgør kr. 3.400.000,00, heraf grundværdi kr. 1.250.700,00.

a den ideelle anpart ikke er særskilt vurderet, erklærer sælgerne, at værdien af ejendommen på
nmeldelsestidspunktet efter vort bedste skøn udgør kr. 2.895.000,00.

jendommen sælges i øvrigt på følgende nedennævnte

J.nr. 81398/endeligt skøde /99999977/ 10-05-2004 10:23:00/ jve



LØNBERG & LETH CHRISTENSENENSEN

VILKÅR

§ 1.

Hovedejendommens grundareal andrager ifølge tingbogen:

Matr.nr. 9-FÆ Vangede
	

783 m2	Heraf vej	 0 m2
Matr.nr. 9-GD Vangede
	

70 m2	Heraf vej	 0 m2
Matr.nr. 9-LU Vangede
	

1.171 m2	 Heraf vej	 0 m2
Samlet areal for ejendommen

	
2.024 m2	Heraf vej	 0 m2

2.

Anpartens areal andrager ifølge opdeling 130 m2 og sælges således som den er og forefindes og
som beset af køber med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør,
herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og alt ejen-
dommens rette tilliggende og tilhørende.

I det omfang det er installeret medfølger:

Sanitet, alt i vægge og gulve, fastmonteret badeværelsesudstyr, faste ind- og udvendige lamper.
Herudover medfølger inventar, som overtages gældfrit og i brugbar stand på overtagelsesdagen,
vaskemaskine mrk. Brandt BB 60, tørretumbler mrk. Brandt, bordkomfur/kogeplader kerimisk
mrk. SMEG, Ovn mrk. Bosch HBN, stålemhætte mrk. Gorenje, opvaskemaskine mrk. Bosch aqua
stop samt køle- /fryseskab mrk. Vestfrost.

I det omfang det er installeret medfølger flagstang, markiser, legehus, drivhus, sanitet, og alt i
vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr, faste indvendige lamper i køkken, bryggers og ba-
derum og udvendige lamper, pejse og brændeovne, postkasse, renovationsstativer og -beholdere,
el-radiatorer, el- og gasvandvarmere, FM/TV-antenner og parabolantenner ekskl. receiver. Have-
skulpturer/-udsmykning medfølger ikke.

Tæpper medfølger kun, hvis det er aftalt. Dette gælder dog ikke for tæpper, der indgår som et led i
gulvkonstruktionen.

I det omfang tyverialarmer med tilbehør og tele/kabelinstallationer tilhører sælger medfølger de
ikke, medmindre andet er aftalt. I det omfang tyverialarmer med tilbehør og tele/kabelin-
stallationer tilhører forsyningsselskabet, forbliver de på ejendommen eller nedtages af forsynings-
selskabet.

Ejendommens varmeinstallation er centralvarme fra eget anlæg.

§ 2.

Ejendommen overtages i øvrigt med samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvor-
med den har tilhørt sælgerne og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser over for ejen-
dommens forsyningsselskaber og grundejerforeningen, idet der, for så vidt angår byrder og servi-
tutter, henvises til ejendommens blade i tingbogen.

/J.nr. 81398/endelig skøde /99999977/ 23-04-2004 13:33:00/ jve
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3.

Sælger oplyser,

at	 der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, der ikke er op-
fyldt,

at	 sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vur-
dering,

at	 der sælger bekendt ikke inden for de seneste 10 år, dog højest i sælgers ejertid, har været
konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og/eller insektangreb, med mindre an-
det er oplyst i tilstandsrapporten,

at	 der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser,

at	 al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutning til vej, fortov, fælles anlæg, fæl-
lesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse
med handlens afslutning. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder, afsagt kendelser, som
senere vil medføre en udgift for ejendommen,

at der sælger bekendt ikke er fejl og mangler ved ejendommen, og at de på ejendommen væ-
rende bygninger med installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet.

§ 3.

Anparten overtages den 1. maj 2004, og henligger fra denne dato for købers regning og risiko i
enhver henseende. Risiko for ildsvåde er dog allerede overgået fra købsaftalens dato, således at
køber i brandskadetilfælde er berettiget til at oppebære andel af brandforsikringssummerne til an-
ordningsmæssig anvendelse og uden præjudice for panthavere eller sælgerne.

Sælgerne afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand senest overtagelsesdagen kl. 12.00.

Der overtages ingen lejemål af nogen art.

•
§ 4.

Med overtagelsesdagen som skæringsdato udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejen-
dommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres i den kontante udbetaling.

Eventuelt forfaldne ydelser før eller på overtagelsesdagen betales af sælger, og de erlagte afdrag
tillægges sælgerpantebrevet eller den kontante udbetaling.

Ydelser, som forfalder før eller på overtagelsesdagen, og som alene vedrører købers ejerperiode,
betales af køber.

Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Saldoen forfalder, når refusionsopgørelsen er udarbejdet og foreligger uden indsigelse fra parterne.
Hvis beløbet ikke betales rettidigt, forrentes saldoen fra forfaldsdag med procesrente.

/J.nr. 81398/endeligt si:øde /99999977/ 23-04-2004 13:33:00/ jve
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	 4.

§ 5.

Købesummen er fastsat til kr. 2.895.000,00, skriver kroner to millioner otte hundrede niti fem tu-
sinde , der berigtiges således:

A. Ved købsaftalens underskrift har køber kontant deponeret 	 kr.	 150.000,00
hos Horne Hellerup A/S, Strandvejen 132 A, 2900 Hellerup

B. For restkøbesummen stiller køber uigenkaldelig garanti stor,
jf. dog § 9	 kr. 2.745.000,00
Bankgarantien afløses pr overtagelsesdagen af kontant de-
ponering i sælgers bank,
Beløbet forrentes over for sælger fra overtagelsesdagen.

Det påhviler berigtigende advokat/-depositar af den kon-
tante betaling

at	 indfri gæld, som ikke skal overtages af køber,

at	 betale evt. restancer vedrørende ejendommen,

at	 betale sælgernes andel af stempel, gebyr, salær, m.v.

at	 frigive/betale ejendomsmæglerens tilgodehavende

at	 og når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende
retsanmærkninger

at	 stille restbeløbet, reguleret med den kontante refusi-
onssaldo, til disposition for sælgerne.

KØBESUM I ALT	 KB.	 2.895.000,00

§ 6. •
Uden for købesummen overtager køber ingen gæld.

Gæld, som ikke overtages af køber i henhold til købsaftalen, indfries af sælger i forbindelse med
handlens berigtigelse.

Fælles gæld, som afvikles gennem ejerforeningen, og som fremgår af de til køber udleverede do-
kumenter, overtages af køber. Gæld, der afvikles sammen med betaling for forbrug, og som frem-
går af de til køber udleverede dokumenter, overtages af køber.

§ 7.

Køber har forinden underskrift af købsaftale modtaget tilstandsrapport af 05.03.2004, udarbejdet af
byggesagkyndig Henri Birch fra OBH Ingeniørservice ApS, Falkevej 12, 3400 Hillerød. samt til-

/J.nr. 81398/endeligt skøde /99999977/ 12-05-2004 11:58:00/ jve
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bud om ejerskifteforsikring af 05.03.2004 fra Topdanmark med tilhørende forsikringsbestemmel-
ser.

§ 8.

Sælgerne garanterer, at samtlige arbejder vedrørende anparten angivet i byggetilladelse af 26. fe-
bruar 2004 er udført og færdiggjort i god håndværksmæssig stand og i fornødent omfang af autori-
serede håndværkere inden overtagelsesdagen, således at der også senest på denne dato foreligger
ibrugtagningstilladelse for anparten, og at arbejdet kan godkendes af køber.

Overholdes de nævnte frister ikke, er køber berettiget til uden påkrav at få arbejderne færdiggjort
af autoriserede håndværkere efter købernes valg, idet faktura fra disse håndværkere skal gælde
som tilstrækkelig dokumentation for, at arbejderne ikke er færdiggjort som aftalt.

De deponerede midler kan anvendes hertil.

§ 9.

Det er mellem parterne aftalt, at sælgerne ikke frigøres for ansvar for mangler, der måtte være op-
stået efter udarbejdelsen af tilstandsrapport af 05.03.2004, samt at der påhviler sælgerne en pligt til
forsvarligt at vedligeholde ejendommen indtil overtagelsesdagen.

Det aftales endvidere, at sælgerne refunderer halvdelen af udgiften til ejerskifteforsikring i henhold
til tilbud af 05.03.2004, uanset hvilken ejerskifteforsikring køber tegner.. Beløbet, kr. 4.629,50,
modregnes i 2. del af den kontante købesum, således at der alene stilles bankgaranti for, og depo-
neres, kr. 2.740.370,50.

Endelig er det aftalt, at sælgerne afholder alle omkostninger til eventuel lovliggørelse/nedrivning
af terrasse.

§ 10.

Undertegnede sælgere af ovennævnte ideelle anpart erklærer herved på tro og love, at den solgte
ejendom alene indeholder 2 beboelseslejligheder i faml af fritliggende eller sammenbyggede en-
familiehuse med eventuelt tilhørende småbygninger, og at udstykning ikke er mulig ifølge attest
fra landinspektør Leif Vingholf af 31.03.2004, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfæl-
lesskaber § 17, stk. 2, litra b.

§ 11.

På ejendommen lyses der samtidig med nærværende skøde dokument om sameje, som tillige lyses
pantstiftende for kr. 40.000,00 i hver anpart, hvilket nærværende skøde respekterer.

Omkostningerne i forbindelse med udarbejdelse og tinglysning af samejeoverenskomsten betales
alle af sælgerne.

/J.nr. 81398/endeligt skøde /99999977/ 23-04-2004 13:33:00/ jve



Den,'.3 /1- 200/3/ç<
Som sælgere:

12)
Den / 1T) 2003
Som køber:

Tage BauerSchåfer

Adam AbelinKirsten Bauer-Schåfer

oaser /7d//r

/-7~r-e 

L /-~ 

453	 v

Navn:

Stilling'

Bopæl:

Personlig underskrift

LØNBERG & LETH CHRIS 	 ENSEN
	

6.'

Fællesomkostninger fordeles i henhold til samejeoverenskomsten.

§ 12.

Køber betaler de med denne handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til ad-
vokat Jan Leth Christensen, Esplanaden 14, 1263 København K., der berigtiger handlen.

Sælgerne betaler salær til egen advokat, 	 -
samt alle udgifter til ejendomsmægler.

Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og underskrivers myndighed:

Navn:	 79-14-2--tck.	 l/r- 	 •
Stilling:	 67-zi 

Bopæl:	 c_5-:;‹,,,/,,ee-e-, 2 </5 

Personlig underskri

Navn;
Stilling:
Bopæl:

Personlig

3.13t", (c jc Z.SJeiVk5d6tb..(

C:71	 2SZ	 -bh, 
,ZtOS 7..Zrø.-11ay

underskrift

5 ckotrz-
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Forannævnte ejendom matr.nr . g PÆ..q	 °J 4 -
er under løbe nr. / 9 2,3r? / pr. 1/1 e>
ansat til kontantejendomsværdi 	  kr. 3 , 4 C3-0 . 0-e o
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*** *	 ***
* *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Side:	 8

Akt.nr.:
AJ 228

Påtegning på Skøde. Dkk 2.895.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Adam Abelin
Lyst første gang den: 07.06.2004 under nr. 26579
Senest ændret den	 : 07.06.2004 under nr. 26579

Skødet er endeligt
*
Anm.:
Pantebrev Danske Kredit, Dkk 1.922.000

Retten i Gentofte den 09.06.2004

Greta Hagge



Akt:	 Skab	 r.
(Udfyldes af tinglysnin skontoret)

a')c
Ejerlav
Vangede
Ideel anpart af matr.nr .

9 fæ m.fl.

Ej erlejlighedsnr.

Afgift DKK

9.300

Gade og husnr.
Søbredden 26

1-7BAY
7.191

520.598

Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier):

Pålydende, nyt lån	 DRK	 2.316 000,00
- restgæld, indfriede lån 	 DRK	 0, 00
- omkostninger, indfriede lån 	 DKK	 0, 00
- forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DKK	 0, 00

Afgiftspligtigt beløb 	 DKK

Anmelder
Nordea
København Nord Realkreditgruppe
Herlev Torv 18
2730 Herlev
TLF. 44577103

Lånesagsnr. 490052
Tilbudsnr. 010101
Pantebrevsnr. 504961

Debitors
navn og bopæl

Pantebrev
Kpntantlån med reritetilpasnind
Lanet er udbetalt pa baggruncraf inkonverterbare stående obligationer

Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel
retsforfølgning.

Adam Abelin
Rothesgade 4,St Tv
2100 København Ø

GENPART 257844 01 0000.0098	 10.06.2004 TA
erkender at skylde	 9.300,00 K

Kreditors	 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
navn og bopæl	 Trommesalen 4

Postboks 850
0900 København C
CVR-nr. 15134275

Lånets størrelse	 DKK 2.316.000,00

Rente- og	 Lånets nominelle rentesats er foreløbig ansat til 2,9877% p.a. Lånets endelige rentesats
betalingsvilkår	 fra udbetalingsdatoen frem til den første refinansiering meddeles ved låneudbetalingen.

Ved en rentetilpasning sker der en refinansiering af lånets restgæld ved udstedelse af nye
obligationer. Ved hver refinansiering fastsættes ydelsen for perioden frem til næste
refinansiering på grundlag af den nye rente.

Lånet refinansieres en gang årligt ved udgangen af hvert kalenderår. Den ved
refinansiering fremkomne rente er gældende fra den 1.1.
Antallet af år mellem hver refinansiering kan ændres ved en særskilt aftale mellem debitor
og kreditor.

Lånets bidragssats er 0,1313% pr. kvartal, beregnet af restgælden.

Ydelsen er for lånets første termin foreløbig ansat til DKK	 25.372,23.
Lånets endelige ydelse pr. termin fra udbetalingsdatoen frem til den første refinansiering

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

415995
2670

1
SCHJØLIN TRYK . KØBENHAVN



meddeles ved låneudbetalingen.

Lånet tilbagebetales som et annuitetslån.

Lånets løbetid er 30 år.

Ydelsen incl. bidrag forfalder
11. marts for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni for perioden 1. april - 30. juni
11. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden 1. oktober - 31. december
Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser.

I § 4, stk. 2 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. er det bestemt, at
kravet om, at lånet skal amortiseres over lånets løbetid som et annuitetslån kan fraviges
i en periode på op til 10 år.

Efter en eller flere afdragsfri perioder må lånet ikke amortiseres langsommere end et
annuitetslån med en løbetid svarende til lånets restløbetid tillagt den eller de forud-
gående afdragsfrie perioders længde. Amortiseringen skal dog som minimum fastsættes
som en annuitet, der sikrer, at der ved lånets udløb ikke udestår et beløb overstigende
summen af de ikke erlagte afdrag.

Dette indebærer, at der i pantebrevets løbetid mellem debitor og kreditor kan aftales
afdragsfrihed i en periode (eller flere perioder) på tilsammen indtil 10 år. Der kan der-
ved ikke ske en forlængelse af lånets løbetid eller ændring i lånets hovedstol. Lånet
skal være fuldt afviklet efter betaling af sidste termin i lånets løbetid.

En aftale om afdragsfrihed skal være indgået enten i forbindelse med lånets udbetaling
eller i forbindelse med en refinansiering.

Opsigelse	 Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser.

Den pantsatte	 Matr.nr. Ideel anpart af matr.nr . 9 fæ
ejendom	 med tilhørende brugsret til anpart nr. 02

Vangede
9 gd
Vangede
9 lu
Vangede

Oprykkende	 40.000,00 DKK Byrde lyst pantstiftende
panteret efter

Respekterede
	

De før den 21.06.2004 lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold
servitutter m.v.	 respekterer pantebrevet.

Særlige	 1. Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser
bestemmelser Lånet kan alene indfries med obligationer bortset fra det år, hvor lånet skal

refinansieres. Med hensyn til de nærmere vilkår henvises til Nordea Kredits
almindelige forretningsbetingelser - Vilkår for lån.

For pantebrevet gælder i øvrigt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned
efter annoncering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Forretningsbe-
tingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor
sammen med lånetilbud.

Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås
som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige
forretningsbetingelser.
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2. Debitors hæftelse for lånet
Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af for-
pligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for
lånet.

Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller an-
dre debitorer i Nordea Kredit.

3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit
Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kre-
ditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det
personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af
Nordea Kredits prisliste.

4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling
De ordinære terminsbetalinger består af rente, afdrag og bidrag.

Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld.

Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit.
Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annoncering eller ved særskilt
meddelelse til kunderne.

Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen.

Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder
rente, afdrag og bidrag fra og med udbetalingsdagen.

Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december
for perioderne henholdsvis 1. januar - 31. marts, 1. april - 30. juni, 1. juli - 30.
september og 1. oktober - 31. december. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag
i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag, helligdag eller
nytårsaftensdag.

Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder.
Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning.

I det år, der ligger 29 år efter lånets udbetaling, udløber lånet den 31.12.
I det tilfælde at lånet er udbetalt i perioden 1.12-31.12 udløber det den 31.12 i det år,
der ligger30 år efter lånets udbetaling.

Lånebeløbet tilvejebringes ved salg af inkonverterbare stående obligationer med
en løbetid på op til 11 år.

I de år, hvor lånet refinansieres, sker refinansieringen med virkning fra førstkommende
1.1., hvis ikke det senest den 30.11. er opsagt til indfrielse. Refinansieringen
foretages i henhold til Nordea Kredits til enhver tid gældende "Almindelige
forretningsbetingelser".

Ydelsen på lånet er i hver refinansieringsperiode fastsat således, at der i perioden
opnås fuld dækning for forrentning af de udstedte obligationer samt indfrielse af
obligationerne med undtagelse af det beløb, der skal refinansieres ved periodens
udløb.

Lånets rente og ydelse reguleres ved hver refinansiering i henhold til de vilkår, der
følger af salg af nye inkonverterbare stående obligationer til dækning af refinansierings-
beløbet.

Den under rente- og betalingsvilkår anførte rente er foreløbig. På udbetalingstids-
punktet fastsættes renten og derved ydelsen, der er gældende frem til første
refinansiering, endeligt af Nordea Kredit på grundlag afudbetalingskursen.
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Ved refinansieringen udstedes der i december måned det til refinansieringen nødvendige
beløb i obligationer med en løbetid på op til 10 år. Obligationerne sælges på markedsvilkår.
På grundlag af den realiserede kurs beregnes renten og derved ydelsen for den kom-
mende periode. Renten er gældende fra den 1.1.

På ethvert tidspunkt i lånets løbetid kan Nordea Kredit indføre kurtage og kursskæring
ved refinansiering samt indføre et gebyr i forbindelse med ændring af rentetilpasnings-
periode. Debitor underrettes skriftligt herom med minimum 1 måneds varsel til den
førstkommende refinansiering.

5. Ophævelse/opsigelse
Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige
lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde:

a) Hvis betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit inden for de seneste 3 år har
været misligholdt og debitor ikke, hvis Nordea Kredit kræver det, indleverer sin
selvangivelse, årsopgørelse eller eventuelt regnskab.

b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til
udlandet.

c) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, op-
hæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren.

d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalinger på
dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og an-
dre omkostninger ved ejendommens drift.

e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lå-
net for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og lå-
neudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis bygge-
riet ikke er påbegyndt inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf.
bekendtgørelsen om forhåndslån.

f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansæt-
telsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter.

g) Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden
anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen
på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet
til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse.

h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende
situationer:

1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsak-
kord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med
en eller flere af sine kreditorer

2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet

3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-er-
hvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned
stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende.

6. Forsinkede eller manglende betalinger
Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente
af restancen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits
udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v.

Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag.
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Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og
oplyses efter anmodning.

Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea
Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis.

7. Lov om kreditaftaler
I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet,
hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvit-
terer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne.

8. Bygninger på lejet grund
Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder
bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret.

Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddri-
velsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som
Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede
lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B.

Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejen-
domsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeri-
et/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få pan-
teretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de
hidtidige bygning(er).

Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten op-
siges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent
til fuld betaling.

9. Pantebreve med selvskyldnerkaution
Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkau-
tionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det.

Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om
der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit.

Kautionisten erklærer ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kopi af pan-
tebrevet og Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser.

Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til
debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit
eller andre.

Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor hen-
stand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kau-
tionistens samtykke.

10.Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån
Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån
i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen
ikke kan gennemføres som forudsat.

Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor
rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid.

Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea
Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter.
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11. Forsikring
Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandfor-
sikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med
svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder
således for samtlige disse forsikringer.

12. Særlige bestemmelser for forhåndslån
Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet
ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet.

Det gælder dog ikke, hvis der er fyldestgørende grunde til fristoverskridelserne. Nor-
dea Kredit kan dog helt undtagelsesvist forlænge fristen for påbegyndelse med mere
end 3 måneder og fristen for afslutning med mere end 1 år.

Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter be-
stemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse.

Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksi-
male lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet
nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lov-
fastsatte grænse.

Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte
værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante
salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side).

Hvis pantebrevet alene underskrives af
debitor, erklærer denne samtidig ikke at
være gift eller have indgået registreret
partnerskab eller at ejendommen ikke
omfattes af lov om ægteskabets rets-
virkninger § 18.

Hvis debitor er gift/har indgået registre-
ret partnerskab, erklærer medunder-
skrevne ægtefælle/registreret partner
samtykke i pantsætningen. Er under-
skrevne medejer af det pantsatte, un-
derskrives som debitor.

Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

Pantebrevet består af 8 sider.

— oy 

Adam Abelin	 S t y‘i

Adkomsthaver

Ægtefælle/registreret partner

Ægtefælle/registreret partner

Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen:
Der meddeles samtykke til pantsætningen

Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighed og debitor/debitorers
vidner	 samt ægtefællens/registreret partners myndighed

Navn

Stilling

Bopæl

Benny Sørensen
Fuldmægtig
Ørager 27
2650 Hvidovre

Navn

Stilling

Bopæl

Preben Laursen
Ryttergårdsvej 18.2
3520 Farum-
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Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og adkomsthaver/
vidner	 adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed

Navn	 Navn

Stilling	 Stilling

Bopæl	 Bopæl

•
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Side:	 10

Akt.nr.:
AJ 228

	

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

Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk 2.316.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 2, Vangede
Ejendomsejer: Adam Abelin
Lyst første gang den: 17.06.2004 under nr. 27921
Senest ændret den : 17.06.2004 under nr. 27921

Retten i Gentofte den 17.06.2004

Donna Overballe

•

•



•

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

Afgift 39.200 DKK
Ejerlav : Vangede

Matr.nr.: 9 FÆ m.fl.
ideel anpart nr. 1, som udgør 50%

Akt	 skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Gade og husnr.: Søbredden 26 A Anmelder.

Navn:

Adresse:

Advokat (H)

Ove R. Jensen
Rosenborggade 3 . 1130 K

Tlf.33 11 6364

Tlf. nr.:

PANTEBREV
Kontantlån med rentetilpasning i serie 10D med afdragsfrihed i henhold til
lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkredidår. og realkreditobligationer m.v.

Debitorer:
Anders Søgaard-Jensen
	 Mette Wendel Nielsen

Kathrinevej 16,1
	

Kathrinevej 16, 1
2900 Hellerup
	

2900 Hellerup

erkender hermed at skylde

Kreditor:
Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590 KøbenhavnV
CVR nr. 1339.9174 København

Lånets størrelse:
2.520.000 DKK

Rente og betalingsvilkår:
Rente: 2,45892% årligt. Renten er foreløbigt ansat.
Bidrag. 0,57500% årligt.
Lånet afvikles som annuitetslån over 30 år.
Der henvises i øvrigt til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

Opsigelse:
Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

Den pantsatte ejendom:
9 FÆ Vangede, ideel anpart nr. 1, som udgør 50%
9 GD Vangede, ideel anpart nr 1, san udgør 50%
9 LU Vangede , ideel anpart nr 1, sarn udgør 50%

Oprykkende panteret efter:
40.000 DKK Byrde lyst pantstiftende

Respekterede servitutter m.v.:
De før den 18.09.2004 lyste respekteres

Nb! Bopælsforandring skal meddeles Realkredit Danmark
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange
kapitalen indfriet se sidste side ounkt 9a.

GENPART 327257 01 0000.0098 	 11.07.2005 TA
39.200,00 K

Reference nr.
0587089002-0587089-15-0002-002.1
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SÆRLIGE BESTEMMELSER

1.Udlånsbetingelser.
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.
Debitor er underkastet Realkredit Danmarks til enhver tid
gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte
udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til Realkredit
Danmark. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse
gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af
kursen er udleveret til debitor.

2. Terminsydelse.
Ydelsen, der indeholder rente, afdrag og bidrag, forfalder
1. marts	 for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni	 for perioden 1. april - 30. juni
1. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden I. oktober - 31. december

Ydelsen betales kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er er en lørdag,
søndag eller helligdag.

Hvis ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist,
forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber
morarenter og gebyrer i henhold til de af Realkredit
Danmark til enhver tid fastsatte regler herom.

Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og
øvrige betalinger, kan alene betales i lånets valuta.

Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for
lånets udbetaling og ved hver rentetilpasning vil fremgå af
låneafregningen/rentetilpasningsbrevet

Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbe-
talingsdagen. Forfaldstiden for første terminsbetaling vil
fremgå af låneafregningen.

I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvikle lånet fuldt ud.

3. Afdragsfrihed.
I henhold til § 4 stk. 2 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan kravet om, at
lånet skal amortiseres over løbetiden som et annuitetslån
fraviges for en periode på op til 10 år.
Efter en eller flere afdragsfri perioder må lånet ikke
amortiseres langsommere end et annuitetslån med en løbetid
svarende til lånets restløbetid tillagt den eller de forudgående
afdragsfrie perioders længde. Amortiseringen skal dog
minimum fastsættes som en annuitet, der sikrer, at der ved
lånets udløb ikke udestår et beløb overstigende summen af
de ikke-erlagte afdrag.

Afdragsfrihed kan kun etableres i forbindelse med lånets
udbetaling eller en rentetilpasning. Efter lånets udbetaling

skal debitor varsle ønske om en afdragsfri periode inden
01.12. i året før en rentetilpasning.
Ophør af en afdragsfri periode kan kun ske i forbindelse
med en rentetilpasning eller ved lånets indfrielse. Førtidigt
ophør af en afdragsfri periode skal ligeledes ske i forbindelse
med en rentetilpasning og skal varsles efter ovenstående frist.
I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvikle lånet fuldt ud.

4. Rente.
Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er
foreløbig. Renten beregnes af den til enhver tid værende
restgæld, og betales kvartalsvis bagud.

Lånebeløbet er tilvejebragt ved salg af obligationer i en eller
flere fondskoder og med løbetid på højst 11 år.

Renten og dermed ydelsen fastsættes som beskrevet ne-
denfor. Ved lånets udbetaling og ved senere rentetilpasninger
fastsættes den endelige rente og ydelse af Realkredit
Danmark. Realkredit Danmark er bemyndiget til at give
pantebrevet påtegning herom og til at lade denne påtegning
tinglyse.

Lånet rentetilpasses med virkning fra den 01.01. hvert år.
Rentetilpasningen sker i henhold til Realkredit Danmark til
enhver tid gældende betingelser for udbetaling og indfrielse
af lån, herunder fastsættelse af kursen. Ved hver
rentetilpasning udsteder Realkredit Danmark stående
inkonverterbare obligationer med en løbetid på højst 11 år i
en obligationsserie uden solidarisk hæftelse. Lånets rente og
ydelse i hver rentetilpasningsperiode er fastsat på baggrund
af renten på obligationer i lånets valuta.

Realkredit Danmark kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid
indføre kurtage og kursskæring ved rentetilpasning. Debitor
underrettes skriftligt herom med mindst 1 måneds varsel til
en førstkommende rentetilpasning.

5. Bidrag.
	 •

Der betales et løbende bidrag jf. "Rente og betalingsvilkår"
ovenfor, der beregnes af lånets til enhver tid værende
restgæld, dog betales altid det af Realkredit Danmark til
enhver tid fastsatte årlige minimumsbeløb pr. lån. Bidraget
betales kvartalsvis bagud.

Realkredit Danmark kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid
ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget i
overensstemmelse med udlånsregulativet for grupper af lån,
herunder også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i
konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelsen overfor Realkredit Danmark har
været misligholdt. Ændringer af bidrag, der foretages i lånets
løbetid, meddeles debitor skriftligt med mindst 1 måneds
varsel til en førstkommende termin.
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6. Gebyrer.
Realkredit Danmark 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 i overensstemmelse med udlånsregulativet.

7. Morarente.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned
regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige
betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.

Realkredit Danmark forbeholder sig ret til ændring af

morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse
med udlånsregulativet.

Realkredit Danmark 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 Realkredit Danmark navnlig vægt på
ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, er-
hververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske
forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte
eller indirekte har påført Realkredit Danmark tab. Realkredit
Danmark kan fastsætte de nærmere vilkår for
gældsovertagelsen.

Realkredit Danmark kan uden hensyn til uopsigeligheden
uden varsel kræve lånet helt eller delvist indfriet i følgende
situationer

8. Hæftelse.
Debitor hæfter over for Realkredit Danmark såvel med det
pantsatte som personligt for lånet.

Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærvæ-
rende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til
Realkredit Danmark 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 Realkredit Danmark.

Hvis seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens
krav, kan Realkredit Danmark 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 med 3 måneders varsel. Også lån
eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabs-
år, pålignes sådanne bidrag, hvis der er taget forbehold
herfor ved indfrielsen.

9. 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 udløber den 31.12. i det år, der ligger 29 år efter lånets
udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden 15.11 til 31.12.,
udløber lånet dog først den 31.12. i det år, der ligger 30 år
efter lånets udbetaling.

Lånet er uopsigeligt fra Realkredit Danmark side, så længe
debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og
pantebrev. I modsat fald er Realkredit Danmark berettiget til
straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Realkredit
Danmark har til enhver tid adgang til at lade et pant
besigtige.

a) Hvis der indtræder et af de i pantebrevsformular B,
pkt. 9, angivne tilfælde af misligholdelse.

b) Hvis debitor har afgivet urigtige angivelser i skemaer,
låneansøgninger m.v., som har indflydelse på
værdiansættelsen eller kreditvurderingen, idet dette
betragtes som svigtende forudsætning for Realkredit
Danmark lånetilbud.

c) Hvis ejendommen inden 2 år fra lånets udbetaling helt
eller delvist overgår til anden anvendelse, således at
ejendommen overgår til anden ejendomskategori, og
lånet efter værdiansættelsesreglerne for den nye ejen-
domskategori kun kunne have været ydet med en anden
lånetype, lavere værdiansættelse, lavere lånegrænse,
kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet eller hvis
lånetypen ikke kunne have været ydet.

Tidspunktet for overgangen til anden ejendomskategori
regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens
indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse
og overtagelsesdagen, hvis dette ligger senere. Hvis leje-
kontrakt eller handel ikke indgås, regnes over-
gangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den
hidtidige anvendelse.

Ved forhåndslån regnes 2 årsperioden fra det tidspunkt,
hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån.	 •

Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke
personlig dispensation med en restløbetid, der enten er
ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder
lånet på samme måde til indfrielse, hvis ejendommen,
inden lånet er fuldt betalt, overgår til anden
ejendomskategori.

Debitor har pligt til straks at underrette Realkredit
Danmark om ændret anvendelse.
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d) Hvis det til ejendommen hørende driftsinventar og
driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af
enhver art, og for landbrugsejendomme tillige den til
ejendommen hørende besætning eller produktions og
leveringsrettigheder sælges eller pantsættes, så pantets
værdi efter Realkredit Danmark skøn forringes
væsentligt.

10. Indfrielse
Indfrielse af lån kan alene foretages ved aflevering til
Realkredit Danmark af en til restgælden svarende andel af de
i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. 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 rente tilpasses, 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 Realkredit Danmark. Det kan dog
undtagelsesvis forekomme, at en mindre del af rente-
tilpasningsbeløbet ikke kan indfries kontant. Dette kan
eksempelvis forekomme i forbindelse med ekstraordinære
renteforhold.

Delvis indfrielse kan kun ske forholdsmæssigt med lige store
procentdele i de enkelte obligationsårgange. Ved delvis
indfrielse af lån sker der forholdsmæssig nedsættelse af
ydelsen.

Beregningen af indfrielsesbeløbet foretages af Realkredit
Danmark.

Under særlige forhold er følgende bestemmelser gældende:

13.Forhåndslån
Hvis dette lån ydes som et forhåndslån, gælder
følgende: Lånet forfalder, hvis garantiforpligtelserne ikke
opfyldes, eller lånet ikke efter endelig værdiansættelse og
låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven
fastsatte maksimale lånegrænser for den pågældende
ejendomskategori, eller byggeriet ikke påbegyndes eller
afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneud-
betalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån.

14.Jordbrugslån
Ved jordbrugslån gælder følgende: Lån, der ydes ud
over en grænse på 45% i forbindelse med jordbrugslån,
forfalder, hvis jordbrugslånet efter ekstraordinær indfrielse
udgør mindre end 20% af ejendommens værdi.

15.Indfrielse af eksisterende pantsikrede lån.
Hvis dette pantebrev oprettes til konvertering af et
eksisterende pantsikret lån i ejendommen, gælder
følgende :
Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat, er
jeg/vi uanset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på
lånet(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e)
på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages
langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på
lånet(ene) ikke overstiger løbetiden på det/de indfriede lån.
Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til Realkredit Danmark til
om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter.

---oo0oo---

Realkredit Danmark kan kræve de med indfrielsen
forbundne udgifter godtgjort af debitor.

11.Force Majeure.
Realkredit Danmark er ikke ansvarlig for skader eller tab, der
skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af
myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig,
oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage og natur-
katastrofer.

Ligeledes er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for skader
eller tab, der skyldes strejke, lockout og blokade. Dette
gælder uanset, at Realkredit Danmark selv er part i
konflikten, og den kun rammer dele af Realkredit Danmark
funktioner.

12.Fuldmagt.
Debitor bemyndiger Realkredit Danmark til at indhente
oplysninger om ejendommen i Bygnings og Boligregistret
(BBR), så længe Realkredit Danmark har pant i ejendommen.

•
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Dato: 2)A z.005
Anders Søgaard-Jensen:

Mette Wendel Nielsen:

Underskrift

Til vitterlighed otn- ægte cl se krift(er), dateringens rigtighed og udstederens( myndighe

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Henning Krogsgaard
Stilling.	 Fuldmægtig

Bopæl:
Østrigsgade 45, 3. tv.
2300 København S

(Skal udfyldes med blokbogstaver)

Connie Lefgren
Souschef
Emdrupvej 113, 3. sal, lej/. 1 22400 København NV

Navn:

Stilling

Bopæl:

o.
c).

ca)
rn

12)

17)
E Underskriftsvilkår.

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger
henhold til Kreditaftalelovens § 8.

Elvis pantebrevet kun underskrives af een debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab, eller at
den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger § 18.
I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B.

Som debitor og pantsætter.

Ægtefælles tiltrædelse af pantsætningen

For så vidt debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen.

Kidetskiift
	

Underskrift

Anden adkomsthavers tiltrædelse af pantsætningen

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 Underskrift
Skal ud Ides med blokbo taver

Navn:

Stilling.

Bopæl:

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Bopæl:
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JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B

1.Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forplig-
telserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid
for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser
fastsat i medfør af vedtægterne, herunder eventuelle bestem-
melser 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 accep-
tere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån,
der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt
realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i real-
kreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af
lovens kapitel 4-6.

3. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på
kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et 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 fast-
satte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalings-
dag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen
den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På
samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nær-
værende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist
til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til be-
fordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

5. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopæls-
forandring. Sådan underretning kan ikke ske på en beta-
lingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at
meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne.
Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af
debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring,
medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl.

6. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter
tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtningsafgifter, samt erstatnings og forsikringssummer.

7. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brand-
forsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendt-
gørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers
tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

8. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på
betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende
karakter herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til
fonds og kautionsforsikringspræmier samt morarenter.
Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med
føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsover-
tagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af
retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår
udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for
deomkostninger, 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 inddrivelsesomkostninger 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, at skriftligt
påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors på-
krav skal være afgivet efter sidste rettidige betalings-.
dag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan for-
langes indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales in-
den fristens udløb, jf. herved pkt. 4,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets
værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sik- •
kerhed,

c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryg-
gende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt
forringes, herunder ved at ejendommen kondemne-
res, eller for erhvervsejendomme ved at driften
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 regler om
anmeldelse af ejerskifte og eventuel mulighed for
gældsovertagelse.

•
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Akt.nr.:
ALT 228

	

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

Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk 2.520.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 11.07.2005 under nr. 24827
Senest	 ændret den	 : 11.07.2005 under nr. 24827

Retten i Gentofte den 11.07.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen

•

•
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Afgift: kr. 8.900

Ejerlav: Vangede	 Akt:	 Skab	 nr.

Matr.nr.: 9 fæ m.fl.	 (Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anpartsnr.1
Gade og husnr.: Søbredden 26 A Anmelder:

Navn:	 Advokat (H)
Ove R. Jensen

Adresse:	 Rosenborggade 3 . 1130 K
Tlf. 33 11 63 64

Tlf.nr.:

EJERPANTEBREV
(FAST EJENDOM)

Debitors

navn og bopæl:
	

Mette Wendel Nielsen
	 Anders Søgaard-Jensen

Kathrinevej 16, 1
	

Kathrinevej 16, 1

2900 Hellerup
	

2900 Hellerup

giver herved

sig selv eller den, til hvem dette ejerpantebrev måtte blive overdraget, uden personligt
gældsansvar i tilfælde af ejerpantebrevets overdragelse til andre, det være sig til ejendom, pant

eller på anden måde, panteret for

Kr. 500.000,00	 GENFART 327256 01 0000.0098 	 11.07.2005 TA
Skriver kroner femhundredetusind 00/100 	 8.900,00 K

Kreditor:

Beløb:

Rente- og	 I tilfælde af at den pantsatte ejendom tvangsauktioneres, forrentes ejerpantebrevet fra

betalingsvilkår:	 tidspunktet for tvangsauktionen til betaling finder sted. Renten udgør 10% pr. år over
Danmarks Nationalbanks diskOnto på tidspunktet for tvangsauktionen.

Opsigelse:	 Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel.

Den pantsatte

ejendom:	 Matr. nr.
9 fæ, 9 GD, 9 LU Vangede, ideel anpart nr. 1

Nl-)! Bopælsforandring skal meddeles kreditor.
Ved tbrsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 5, punkt 9 a.

Side I ar :s



Oprykkende	 Pantstiftende byrde 	 DKK	 40.000,00
panteret efter:

Realkredit Danmark kontantlån med rentetilpasning og
vilkår om afdragsfrihed	 DKK	 2.520.000,00

Respekterende	 Med hensyn til de på den pantsatte ejendom nu påhvilende servitutter og byrder henvises til
Servitutter mv.:	 ejendommens blad i tingbogen.

Særlige	 Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der efter loven skal
bestemmelser:	 sendes til pantekreditor, bedes sendt til

BG Bank A/S (Danske Bank A/S)
Retail Services
Nørre Voldgade 68
1390 København K

BG Bank A/S (Danske Bank A/S) bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af
enhver art på dette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og
relaktionspåtegninger.
Den i pantebrevets sædvanemæssige tekst (Justitsministeriets pantebrevsformular A) punkt 10
indeholdende tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev.

Pantebrevs- 	I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A.
formular:



Dato	 Debitor - Anders Søg

Debitors	 Hvis ejerpantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke at
underskrift:	 leve i registreret partnerskab, eller at den pantsatte ejendom ikke er omfattet af § 18 i lov om

ægteskabets retsvirkninger.

6Z.	 05

Dato	 Debitor - Mette Wendel Nielsen

Ægtefælles	 Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, og den pantsatte ejendom er omfattet af § 18 i
tiltrædelse af	 lov om ægteskabets retsvirkninger, giver medunderskrevne ægtefælle/registrerede partner
pantsætningen:	 samtykke til pantsætningen. (Er ægtefællen/den registrerede partner medejer skal der i stedet

underskrives som debitor.)

Dato	 Som ægtefælle eller registreret partner/som debitor og
pantsætter



Vitterlighed	 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens/ udstedernes

myndighed:

Navn	 	  Navn

StillingStilling
rutin tg	 Krogsgaard

Fuldmægtig

Adresse 	 ast!lysgade45.3_tv 	 Adresse
2300 København 5

Postnr. og by: 	 j	  Postnr. og by:

Underskrift: 	  Underskrift:

—Lene-Hefirrtund---
Rådgiver

Ved Stadonun 16 
27 /u Kastrup

•

•



•

	

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

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 11.07.2005 under nr. 24831
Senest ændret den	 : 11.07.2005 under nr. 24831

Retten i Gentofte den 11.07.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen

Side:	 6

Akt.nr.:
AJ 228
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Tinglysningsafgift i alt 1.400 kr.

side 9
Allonge til ejerpantebrev kr. 500.000 med pant i matr. nr . 9 FÆ + 9 GD + 9 LU Vangede anpart nr. 1.

Anmelder: BG Bank
(Danske Bank A/S)
Bolig Service
Omprioritering/Tillægslån/F
Nørre Voldgade 68
1390 København K
Telefon 43 39 51 98
Sagsnr.: 587089-61 FBG

Dette ejerpantebrev respekterer fremover med oprykkende panteret følgende:

40.000,00 kr. Byrde lyst pantstiftende
2.520.000,00 kr. Realkredit Danmark kontantlån med rentetilpasning og med vilkår om afdragsfrihed

525.000,00 kr. Realkredit Danmark 5% med vilkår om afdragsfrihed

Endvidere respekteres de indtil dato tinglyste servitutter og byrder.

Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der ifølge loven skal sendes til
pantekreditor, bedes fremover sendt til BG Bank (Danske Bank A/S), Bolig Service, Nørre Voldgade
68, 1390 København K.

Ejerpantebrevet består herefter af  /7 sider.

København, den 22. november 2005

Ifølge fuldmagt

BG Bank
GENPART 358198 01 0000.0098	 22.12.2005 TA

1.400400 V.

Esgdideagrû
Lene Fenger
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Side:	 8
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 11.07.2005 under nr. 24831
Senest ændret den	 : 21.12.2005 under nr. 54302

Akt.nr.:
AJ 228

Retten i Gentofte den 22.12.2005

Linda Holdensgaard Christensen



A3 22_8
Tinglysningsafgift i alt 1.400 kr.

side 9

Allonge til ejerpantebrev 500.000,00 kr. med pant i matr. nr . 9 FÆ, 9 GD, 9 LU Vangede , ideel anpart
nr. 1

Anmelder: BG Bank
(Danske Bank A/S)
Bolig Service
Omprioritering/ Tillægslån
Nørre Voldgade 68
1390 København K
Telefon 43 39 51 98
Sagsnr.: 587089-61BG

Dette ejerpantebrev respekterer fremover af pantegæld:

DKK	 40.000,00 Byrde lyst pantstiftende
DKK	 2.520.000,00 Realkredit Danmark

DKK
	

525.000,00 Realkredit Danmark
EUR
	

55.000,00 Realkredit Danmark

DKK	 399.000,00 Realkredit Danmark

kontantlån med rentetilpasning samt vilkår
om afdragsfrihed
obligationslån med vilkår om afdragsfrihed
kontantlån med rentetilpasning samt vilkår
om afdragsfrihed
obligationslån med vilkår om afdragsfrihed

Endvidere respekteres de indtil dato tinglyste servitutter og byrder.

Denne påtegning er anført pantebrevets side 9.

København, den 28. november 2006

Ifølge fuldmagt
GENPART 408729 01 0000.0098

	
30.11.2006 TA

BG Bank
	 1.400,00 K

Evelyn Mosgaard	 Arne Vest Jakobsen



a

E

*** *	 ***	 Side:	 10
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 AJ 228

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 500.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 11.07.2005 under nr. 24831
Senest ændret den	 : 29.11.2006 under nr. 35135

Retten i Gentofte den 29.11.2006

Christina Velling

•

•
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52C) `-fl- Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant
eller gøres til genstand for individuel retsfor6algning

Po 2_22

Afgift 9.300 DKK
Ejerlav : Vangede

Matr.nr.: 9 FÆ m.fl.
Anpart 1

Gade og husnr.: Søbredden 26A

Tlf. nr.:

Akt	 skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder:

Navn: BG Bank (Danske Bank)
Bolig Service

Adresse: Omprioritering fr
Nørre Voldgade 68
1390 København K
Tlf. 43 39 51 98

PANTEBREV
Obligationslån i serie 43D med afdragsfrihed i henhold til

lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
Debitoren
Anders Søgaard-Jensen
	 Mette Wendel Nielsen

Søbredden 26A
	

Søbredden 26A
2820 Gentofte
	 2820 Gentofte

erkender hermed at skylde

Kreditor.
Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2,1590 KøbenhavnV
CVR nr. 1339.9174 København

Lånets størrelse:
525.000 DKK

Rente og betalingsvilkår:
Rente: 5% årligt.
Bidrag 0,57501% årligt.
Lånet afvikles som annuitetslån over 30 år.
Der henvises i øvrigt til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

Opsigelse:
Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

Den pantsatte ejendom:
9 FÆ Vangede
9 GD Vangede
Q LUVgede
Anpart

an
 r

GENPART 352919 01 0000.0098 	 25.11.2005 TA
9.300,00 K

Oprykkende panteret efter:
40.000 DKK Byrde lyst pantstiftende

2.520.000 DKK Realkredit Danmark kontantlån med rentetilpasning og vilkår om afdragsfrihed

Respekterede servitutter m.v.:
De før den 07.05.2005 lyste respekteres

Nb! Bopælsforandring skal meddeles Realkredit Danmark 	 Reference nr.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange 	 0587089010-0587089-17-0013-010-T
kapitalen indfriet se sidste side punkt 9a. 	 Side 1 af 6



SÆRLIGE BESTEMMELSER
•

1.Udlånsbetingelser.
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.
Debitor er underkastet Realkredit Danmarks til enhver tid
gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte
udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til Realkredit
Danmark. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse
gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af
kursen er udleveret til debitor.

2. Terminsydelse.
Ydelsen, der indeholder rente, afdrag og bidrag, forfalder
1. marts	 for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni	 for perioden 1. april - 30. juni
1. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden 1. oktober - 31. december

Ydelsen betales kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er er en lørdag,
søndag eller helligdag.

Hvis ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist,
forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber
morarenter og gebyrer i henhold til de af Realkredit
Danmark til enhver tid fastsatte regler herom.

Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og
øvrige betalinger, kan alene betales i lånets valuta.

Størrelsen af ydelseme og af bidraget på tidspunktet for
lånets udbetaling vil fremgå af låneafregningen.

Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås
dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet
udstedte realkreditobligationer.

Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbe-
talingsdagen. Forfaldstiden for første terminsbetaling vil
fremgå af låneafregningen.

I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvikle lånet fuldt ud.

3.Afdragsfrihed.
I henhold til § 4 stk. 2 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan kravet om, at
lånet skal amortiseres over løbetiden som et annuitetslån
fraviges for en periode på op til 10 år.
Efter en eller flere afdragsfri perioder må lånet ikke
amortiseres langsommere end et annuitetslån med en løbetid
svarende til lånets restløbetid tillagt den eller de forudgående
afdragsfrie perioders længde. Amortiseringen skal dog
minimum fastsættes som en annuitet, der sikrer, at der ved
lånets udløb ikke udestår et beløb overstigende summen af
de ikke-erlagte afdrag.

Afdragsfrihed kan kun etableres i forbindelse med lånets
udbetaling eller en ordinær termin, jf. ovenfor under Rente-
og betalingsvilkår. Efter lånets udbetaling skal debitor varsle
ønske om en afdragsfri periode inden den:
31. oktober for perioden 1. januar - 31. marts
31. januar for perioden 1. april - 30. juni
30.april for perioden 1. juli - 30. september
31.juli for perioden 1. oktober - 31. december
Ophør af en afdragsfri periode kan kun ske i forbindelse
med en ordinær termin, lånets indfrielse eller lånets udløb.
Førtidigt ophør af en afdragsfri periode skal ligeledes ske til
en ordinær termin og skal varsles efter ovenstående frister.
I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvikle lånet fuldt ud.

4. Rente.
Den under "Rente og betalingsvilkår" anførte rente beregnes
af den til enhver tid værende restgæld, og betales kvartalsvis
bagud.

Såfremt lånet udbetales ved overførsel af obligationer, skal
der tillige betales vedhængende kuponrente, som opkræves i
forbindelse med udbetalingen.

5. Bidrag.
Der betales et løbende bidrag jf. "Rente og betalingsvilkår"
ovenfor, der beregnes af lånets til enhver tid værende
restgæld, dog betales altid det af Realkredit Danmark til
enhver tid fastsatte årlige minimumsbeløb pr. lån. Bidraget
betales kvartalsvis bagud.

Realkredit Danmark kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid
ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget i
overensstemmelse med udlånsregulativet for grupper af lån,
herunder også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i
konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelsen overfor Realkredit Danmark har
været misligholdt
Ændringer i bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel
fra afgivelse af ændringsmeddelelsen.

6. Gebyrer.
Realkredit Danmark 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 i overensstemmelse med udlånsregulativet.

7. Morarente.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned
regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige
betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.

Realkredit Danmark forbeholder sig ret til ændring af
morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse
med udlånsregulativet.isregulativet

Reference nr.
0587089010-0587089-17-0013-010-T

Side 2 af 6



•

8. Hæftelse.
Debitor hæfter over for Realkredit Danmark såvel med det
pantsatte som personligt for lånet.

Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærvæ-
rende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til
Realkredit Danmark 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 Realkredit Danmark.

Hvis seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens
krav, kan Realkredit Danmark 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 med 3 måneders varsel Også lån
eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabs-
år, pålignes sådanne bidrag, hvis der er taget forbehold
herfor ved indfrielsen.

9. Forfald.
Lånet forfalder til indfrielse ved den første ordinære for-
faldsdato, der ligger efter den måned hvori den fastsatte
afdragstid ophører.

Lånet er uopsigeligt fra Realkredit Danmark side, så længe
debitor opfylder sine forpligtelser i henhold t l vedtægter og
pantebrev. I modsat fald er Realkredit Danmark berettiget til
straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Realkredit
Danmark har til enhver tid adgang til at lade et pant
besigtige.

Realkredit Danmark 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 Realkredit Danmark navnlig vægt på
ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, er-
hververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske
forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte
eller indirekte har påført Realkredit Danmark tab. Realkredit
Danmark kan fastsætte de nærmere vilkår for
gældsovertagelsen.

Realkredit Danmark kan uden hensyn til uopsigeligheden
uden varsel kræve lånet helt eller delvist indfriet i følgende
situationer

a) Hvis der indtræder et af de i pantebrevsformular B,
pkt. 9, angivne tilfælde af misligholdelse.

b) Hvis debitor har afgivet urigtige angivelser i skemaer,
låneansøgninger m.v., som har indflydelse på
værdiansættelsen eller kreditvurderingen, idet dette

betragtes som svigtende forudsætning for Realkredit
Danmark lånetilbud.

c) Hvis ejendommen inden 2 år fra lånets udbetaling helt
eller delvist overgår til anden anvendelse, således at
ejendommen overgår til anden ejendomskategori, og
lånet efter værdiansættelsesreglerne for den nye ejen-
domskategori kun kunne have været ydet med en anden
lånetype, lavere værdiansættelse, lavere lånegrænse,
kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet eller hvis
lånetypen ikke kunne have været ydet.

Tidspunktet for overgangen til anden ejendomskategori
regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens
indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse
og overtagelsesdagen, hvis dette ligger senere. Hvis leje-
kontrakt eller handel ikke indgås, regnes over-
gangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den
hidtidige anvendelse.

Ved forhåndslån regnes 2 årsperioden fra det tidspunkt,
hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån.

Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke
personlig dispensation med en restløbetid, der enten er
ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder
lånet på samme måde til indfrielse, hvis ejendommen,
inden lånet er fuldt betalt, overgår til anden
ejendomskategori.

Debitor har pligt til straks at underrette Realkredit
Danmark om ændret anvendelse.

d) Hvis det til ejendommen hørende driftsinventar og
driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af
enhver art, og for landbrugsejendomme tillige den til
ejendommen hørende besætning eller produktions og
leveringsrettigheder sælges eller pantsættes, så pantets
værdi efter Realkredit Danmark skøn forringes
væsentligt.

10. Indfrielse
Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt
ved betaling af den skyldige restgæld med renter og andre
beløb, som debitor ifølge vedtægterne, udlånsregulativet og
pantebrevsvilkår' ene 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 Realkredit
Danmark af en til realkreditobligationsrestgælden svarende
post realkreditobligationer af samme serie, årgang og
rentefod som de, hvormed lånet er effektueret. Realkredit-
obligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte.
Realkredit Danmark kan fastsætte et gebyr for indfrielsen.

Reference nr.
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Hvis gælden ønskes indfriet kontant, skal skriftlig opsigelse
være Realkredit Danmark i hænde senest ved udløbet af
opsigelsesfristen for obligationstermineme, som er :

31. oktober
	 for obligationsterminen 2. januar

31. januar	 for obligationsterminen 1. april
30.april
	

for obligationsterminen 1. juli
31.juli
	

for obligationsterminen 1. oktober

Hvis de nævnte datoer for opsigelsesfristens udløb er en
lørdag, søndag eller helligdag, skal opsigelse dog være Real-
kredit Danmark i hænde senest sidste bankdag før op-
sigelsesfristens udløb.

Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontant
betaling, kan ikke indfries med realkreditobligationer.

Efter samme regler kan debitor betale ekstraordinære afdrag
på gælden. Realkredit Danmark bestemmer, om sådanne
afdrag skal afskrives både på lånets hovedstol og restgæld
eller på restgæld alene.

Beregningen af indfrielsesbeliabet foretages af Realkredit
Danmark

Realkredit Danmark kan kræve de med indfrielsen
forbundne udgifter godtgjort af debitor.

11.Force Majeure.
Realkredit Danmark er ilske ansvarlig for skader eller tab, der
skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af
myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig,
oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage og natur-
katastrofer.

Ligeledes er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for skader
eller tab, der skyldes strejke, lockout og blokade. Dette
gælder uanset, at Realkredit Danmark selv er part i
konflikten, og den kun rammer dele af Realkredit Danmark
funktioner.

12.Fuldmagt.
Debitor bemyndiger Realkredit Danmark til at indhente
oplysninger om ejendommen i Bygnings og Boligregistret
(BBR), så længe Realkredit Danmark har pant i ejendommen.

Under særlige forhold er følgende bestemmelser gældende:

13.Forhåndslån
Hvis dette lån ydes som et forhåndslån, gælder
følgende: Lånet forfalder, hvis garantiforpligtelseme ikke
opfyldes, eller lånet ikke efter endelig værdiansættelse og
låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i lov om

Reference nr.
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realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsatte
maksimale lånegrænser for den pågældende ejendoms-
kategori, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden
henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf.
bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod
midlertidig garanti m.v.

14.Jordbrugslån
Ved jordbrugslån gælder følgende: Lån, der ydes ud
over en grænse på 45% i forbindelse med jordbrugslån,
forfalder, hvis jordbrugslånet efter ekstraordinær indfrielse
udgør mindre end 20% af ejendommens værdi.

15.Indfrielse af eksisterende pantsikrede lån.
Hvis dette pantebrev oprettes til konvertering af et
eksisterende pantsikret lån i ejendommen, gælder
følgende :
Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat, er
jeg/vi uanset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på
lånet(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e)
på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages
langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på
linet(ene) ikke overstiger løbetiden på det/de indfriede lån.
Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til Realkredit Danmark til
om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter.



Som debitor og pantsætter:

Anders Søgaard-Jensen:

Mette Wendel Nielsen:

efælles tiltrædelse af pantsætningen

Dato:
-1p1;fr;

Skal . . es med blokbo taver
Underskrift

(Skal udfyldes med blokbogstaver)

ohn Overgaard
Privatkunderådgiver

Strandhavevej 68, 1. sal
2650 Hvidovre

Navn:

Stilling

Bopæl:

a
a5
Or

Ei

4

•

•

O
8
O

Underskriftsvilkår.

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i
henhold til Kreditaftalelovens § 8.

Hvis pantebrevet kun underskrives af een debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab, eller at
den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger § 18.
I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B.

For så vidt debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen.

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

Underskrift

rir 	

Henning Krogsgaard
Fuldmægtig

østrigsgade 45,3. tv.

2300 København 5

Unde

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Anden adkomsthavers tiltrædelse af pantsætningen

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	 Underskrift
(Skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn:

Bopæl:

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Stilling

Bopæl:

Reference nr.
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Akt.nr.:
AJ 228

	

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

Påtegning på Pantebrev. Dkk 525.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 07.12.2005 under nr. 52047
Senest ændret den	 : 07.12.2005 under nr. 52047

Anm:
Ejerpantebrev med medd BG Bank- Nr.Voldgade 68-1390 Kbh. K,
Dkk 500.000

Retten i Gentofte den 07.12.2005

Linda Holdensgaard Christensen



Debitorer.
Anders Søgaard-Jensen
Søbredden 26A
2820 Gentofte

Mette Wendel Nielsen
Søbredden 26A
2820 Gentofte

erkender hermed at skylde

•

Anmelder:

Navn:

Adresse:

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

Afgift: 7.400 DKK

Tlf. nr.:

Akt	 skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

BG Bank (Danske Bank)
Bolig Service
Omprioritering
Nørre Voldgade 68
1390 København K
Tlf. 43 39 51 98

rn

N	
Ejerlav : Vangede , Anpart 1

Matr.nr.: 9 FÆ m.fl.

Gade og husnr.: Søbredden 26A

PANTEBREV
Obligationslån i serie 43D med afdragsfrihed i henhold til

lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Kreditor.
Realkredit Danmark A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby
CVR nr. 1339.9174 København

Lånets størrelse:
399.000 DKK

Rente og betalingsvilkår:
Rente: 5% årligt.
Bidrag. 0,57504% årligt.
Lånet afvikles som annuitetslån over 30 år.
Der henvises i øvrigt til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

Opsigelse:
Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

GENPART 405327 01 0000.0098
	

06.11.2006 TA
7.400 9 00 K

Den pantsatte ejendom:
9 FÆ Vangede , Anpart 1
9 GD Vangede Anpart 1
9 LU Vangede , Anpart 1

Oprykkende panteret efter
40.000 DKK Byrde lyst pantstiftende

2.520.000 DKK Realkredit Danmark kontantlån med rentetilpasning og vilkår om afdragsfrihed
525.000 DKK Realkredit Danmark og vilkår om afdragsfrihed
55.000 EUR Realkredit Danmark kontantlån med rentetilpasning og vilkår om afdragsfrihed

Respekterede servitutter m.v.:
De før den 12.04.2006 lyste respekteres

Nb! Bopælsforandring skal meddeles Realkredit Danmark
	

Reference nr.0	 Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange 	 0587089022-0587089-21-0020-022-T
kapitalen indfriet se sidste side punkt 9a. 	 Side 1 af 6
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SÆRLIGE BESTEMMELSER

1. Udlånsbetingelser.
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.
Debitor er underkastet Realkredit Danmarks til enhver tid
gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte
udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til Realkredit
Danmark. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse
gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af
kursen er udleveret til debitor.

2. Terminsydelse.
Ydelsen, der indeholder rente, afdrag og bidrag, forfalder:
1. marts	 for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni	 for perioden 1. april - 30. juni
1. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden 1. oktober - 31. december

Ydelsen betales kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er er en lørdag,
søndag eller helligdag.

Hvis ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist,
forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber
morarenter og gebyrer i henhold til de af Realkredit
Danmark til enhver tid fastsatte regler herom.

Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og
øvrige betalinger, kan alene betales i lånets valuta.

Størrelsen af ydelseme og af bidraget på tidspunktet for
lånets udbetaling vil fremgå af låneafregningen.

Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås
dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet
udstedte realkreditobligationer.

Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbe-
talingsdagen. Forfaldstiden for første terminsbetaling vil
fremgå af låneafregningen.

I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvilde lånet fuldt ud.

3. Afdragsfrihed.
I henhold til § 4 stk. 2 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan kravet om, at
lånet skal amortiseres over løbetiden som et annuitetslån
fraviges for en periode på op til 10 år.
Efter en eller flere afdragsfri perioder må lånet ikke
amortiseres langsommere end et annuitetslår' med en løbetid
svarende til lånets restløbetid tillagt den eller de forudgående
afdragsfrie perioders længde. Amortiseringen skal dog
minimum fastsættes som en annuitet, der sikrer, at der ved
lånets udløb ikke udestår et beløb overstigende summen af
de ikke-erlagte afdrag.

Afdragsfrihed kan kun etableres i forbindelse med lånets
udbetaling eller en ordinær termin, jf. ovenfor under Rente-
og betalingsvilkår. Efter lånets udbetaling skal debitor varsle
ønske om en afdragsfri periode inden den:
31. oktober for perioden 1. januar - 31. marts
31. januar for perioden 1. april - 30. juni
30. april for perioden 1. juli - 30. september
31. juli for perioden 1. oktober - 31. december
Ophør af en afdragsfri periode kan kun ske i forbindelse
med en ordinær termin, lånets indfrielse eller lånets udløb.
Førtidigt ophør af en afdragsfri periode skal ligeledes ske til
en ordinær termin og skal varsles efter ovenstående frister.
I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvilde lånet fuldt ud.

4. Rente.
Den under "Rente og betalingsvilkår" anførte rente beregnes
af den til enhver tid værende restgæld, og betales kvartalsvis
bagud.

Såfremt lånet udbetales ved overførsel af obligationer, skal
der tillige betales vedhængende kuponrente, som opkræves i
forbindelse med udbetalingen.

5. Bidrag.
Der betales et løbende bidrag jf. "Rente og betalingsvilkår"
ovenfor, der beregnes af lånets til enhver tid værende
restgæld, dog betales altid det af Realkredit Danmark til
enhver tid fastsatte årlige minimumsbeløb pr. lån. Bidraget
betales kvartalsvis bagud.

Realkredit Danmark kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid
ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget i
overensstemmelse med udlånsregulativet for grupper af lån,
herunder også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i
konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelsen overfor Realkredit Danmark har
været misligholdt.
Ændringer i bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel
fra afgivelse af ændringsmeddelelsen.

6. Gebyrer.
Realkredit Danmark kan fastsætte regler om gebyrer for
erindrings og tnisligholdelsesbreve 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 i overensstemmelse med udlånsregulativet.

7. Morarente.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned
regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige
betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.

Realkredit Danmark forbeholder sig ret til ændring af
morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse
med udlånsregulativet.

Reference nr.
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8. Hæftelse.
Debitor hæfter over for Realkredit Danmark såvel med det
pantsatte som personligt for lånet.

Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærvæ-
rende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til
Realkredit Danmark 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 Realkredit Danmark

Hvis seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens
krav, kan Realkredit Danmark 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 med 3 måneders varsel. Også lån
eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabs-
år, pålignes sådanne bidrag, hvis der er taget forbehold
herfor ved indfrielsen.

9. Forfald.
Lånet forfalder til indfrielse ved den første ordinære for-
faldsdato, der ligger efter den måned hvori den fastsatte
afdragstid ophører.

Lånet er uopsigeligt fra Realkredit Danmark side, så længe
debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og
pantebrev. I modsat fald er Realkredit Danmark berettiget til
straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Realkredit
Danmark har til enhver tid adgang til at lade et pant
besigtige.

Realkredit Danmark 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 Realkredit Danmark navnlig vægt på
ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, er-
hververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske
forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte
eller indirekte har påført Realkredit Danmark tab. Realkredit
Danmark kan fastsætte de nærmere vilkår for
gældsovertagelsen.

Realkredit Danmark kan uden hensyn til uopsigeligheden
uden varsel kræve lånet helt eller delvist indfriet i følgende
situationer:

a) Hvis der indtræder et af de i pantebrevsformular B,
pkt. 9, angivne tilfælde af misligholdelse.

b) 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
kreditor, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller
opsige lånet til hel eller delvis indfrielse.

c) Hvis ejendommen inden 2 år fra lånets udbetaling helt
eller delvist overgår til anden anvendelse, således at
ejendommen overgår til anden ejendomskategori, og
lånet efter værdiansættelsesreglerne for den nye ejen-
domskategori kun kunne have været ydet med en anden
lånetype, lavere værdiansættelse, lavere lånegrænse,
kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet eller hvis
lånetypen ikke kunne have været ydet.

Tidspunktet for overgangen til anden ejendomskategori
regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens
indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse
og overtagelsesdagen, hvis dette ligger senere. Hvis leje-
kontrakt eller handel ikke indgås, regnes over-
gangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den
hidtidige anvendelse.

Ved forhåndslån regnes 2 årsperioden fra det tidspunkt,
hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån.

Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke
personlig dispensation med en restløbetid, der enten er
ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder
lånet på samme måde til indfrielse, hvis ejendommen,
inden lånet er fuldt betalt, overgår til anden
ejendomskategori.

Debitor har pligt til straks at underrette Realkredit
Danmark om ændret anvendelse.

d) Hvis det til ejendommen hørende driftsinventar og
driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af
enhver art, og for landbrugsejendomme tillige den til
ejendommen hørende besætning eller produktions og
leveringsrettigheder sælges eller pantsættes, så pantets
værdi efter Realkredit Danmark skøn forringes
væsentligt.

10. Indfrielse
Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt
ved betaling af den skyldige restgæld med renter og andre
beløb, som debitor ifølge vedtægterne, udlånsregulativet 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 Realkredit
Danmark af en til realkreditobligationsrestgælden svarende
post realkreditobligationer af samme serie, årgang og
rentefod som de, hvormed lånet er effektueret. Realkredit-
obligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte.
Realkredit Danmark kan fastsætte et gebyr for indfrielsen.
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Hvis gælden ønskes indfriet kontant, skal skriftlig opsigelse
være Realkredit Danmark i hænde senest ved udløbet af
opsigelsesfristen for obligationstermineme, som er :

31. oktober	 for obligationsterminen 2. januar
31. januar
	

for obligationsterminen 1. april
30.april
	

for obligationsterminen 1. juli
31.juli
	

for obligationsterminen 1. oktober

Hvis de nævnte datoer for opsigelsesfristens udløb er en
lørdag, søndag eller helligdag, skal opsigelse dog være Real-
kredit Danmark i hænde senest sidste bankdag før op-
sigelsesfristens udløb.

Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontant
betaling, kan ikke indfries med realkreditobligationer.

Efter samme regler kan debitor betale ekstraordinære afdrag
på gælden. Realkredit Danmark bestemmer, om sådanne
afdrag skal afskrives både på lånets hovedstol og restgæld
eller på restgæld alene.

Beregningen af indfrielsesbeløbet foretages af Realkredit
Danmark.

Realkredit Danmark kan kræve de med indfrielsen
forbundne udgifter godtgjort af debitor.

11.Force Majeure.
Realkredit Danmark er ikke ansvarlig for skader eller tab, der
skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af
myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig,
oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage og natur-
katastrofer.

Ligeledes er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for skader
eller tab, der skyldes strejke, lockout og blokade. Dette
gælder uanset, at Realkredit Danmark selv er part i
konflikten, og den kun rammer dele af Realkredit Danmark
funktioner.

12.Fuldmagt.
Debitor bemyndiger Realkredit Danmark til at indhente
oplysninger om ejendommen i Bygnings og Boligregistret
(BBR), så længe Realkredit Danmark har pant i ejendommen.

Under særlige forhold er følgende bestemmelser gældende:

13.Forhåndslån
Hvis dette lån ydes som et forhåndslån, gælder
følgende: Lånet forfalder, hvis garantiforpligtelserne ikke
opfyldes, eller lånet ikke efter endelig værdiansættelse og
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låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i lov om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsatte
maksimale lånegrænser for den pågældende ejendoms-
kategori, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden
henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf.
bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod
midlertidig garanti m.v.

14.Jordbrugslån
Ved jordbrugslån gælder følgende: Lån, der ydes ud
over en grænse på 45% i forbindelse med jordbrugslån,
forfalder, hvis jordbrugslånet efter ekstraordinær indfrielse
udgør mindre end 20% af ejendommens værdi.

15.Indfrielse af eksisterende pantsikrede lån.
Hvis dette pantebrev oprettes til konvertering af et
eksisterende pantsikret lån i ejendommen, gælder
følgende :
Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat, er
jeg/vi uanset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på
lånet(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e)
på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages
langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på
lånetene) ikke overstiger løbetiden på det/de indfriede lån.
Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til Realkredit Danmark til
om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter.

---oo0oo---



Underskriftsvilkår.

Som debitor og pantsætter:

Dato:

Anders Søgaard-Jensen:

Mette Wendel Nielsen:

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Stilling

Bopæl:

Lene Hellniurk:
Rådgiver

Ved Stationen 16
2770 Kastrup

Underskrift

Til vitterlighed om ægt underkrift(er), dateringens rigtighed og udstederens(nes) myndigh

Unders Underskrift
(Skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn:	
Henning Krogsgaard

Stilling
	

Fuldmægtig

østrigsgade 45, 3. tv.
Bopæl:	 2300 København 5

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i
henhold til Kreditaftalelovens § 8.

Hvis pantebrevet kun underskrives af een debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab, eller at
den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger § 18.
I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B.

Ægtefælles tiltrædelse af pantsætningen

For så vidt debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen.

Anden adkomsthavers tiltrædelse af pantsætningen

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 Underskrift
(Skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn:

Bopæl:

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Stilling

Bopæl:
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 399.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 09.11.2006 under nr. 33356
Senest ændret den	 : 09.11.2006 under nr. 33356

Anm:
Ejerpantebrev med medd BG Bank- Nr.Voldgade 68-1390 Kbh. K,
Dkk 500.000

Retten i Gentofte den 09.11.2006

Thomas Jul Nielsen

Akt.nr.:
AJ 228

•

•



Kreditor:
Realkredit Danmark A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby
CVR nr. 1339.9174 København

Debitorer.
Anders Søgaard-Jensen
Søbredden 26A
2820 Gentofte

erkender hermed at skylde

Mette Wendel Nielsen
Søbredden 26A
2820 Gentofte

R

.g"

22

2

Ejerlav : Vangede , Anpart 1

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

Afgift. 7.600 DKK
Akt	 3 skab nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder.

BG Bank [Danske Bank)
Bohg Service
Omprioritering
Nørre Voldgade 68
1390 København K
Tlf. 43 39 51 98

Anvendt vekselkurs: 745,55000 pr. 12. oktober 2006
Tlf. nr.:

PANTEBREV
Kontantlån med rentetilpasning i serie 10E med afdragsfrihed i henhold til
lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Navn:

Adresse:

Lånets størrelse:
55.000 EUR

Rente og betalingsvilkår:
Rente: 3,8872% årligt. Renten er foreløbigt ansat.
Bidrag 0,54404% årligt.
Lånet afvikles som annuitetslån over 30 år.
Der henvises i øvrigt til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

GENPART 405326 01 0000.0098 	 06.11.2006 TÅ
.Opsigelse:	 7.600 00 K
Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

Den pantsatte ejendom:
9 FÆ Vangede , Anpart 1
9 GD Vangede Anpart 1
9 LU Vangede , Anpart 1

Oprykkende panteret efter
40.000 DKK Byrde lyst pantstiftende

2.520.000 DKK Realkredit Danmark kontantlån med rentetilpasning og vilkår om afdragsfrihed
525.000 DKK Realkredit Danmark og vilkår om afdragsfrihed

Respekterede servitutter m.v.:
De før den 12.04.2006 lyste respekteres

Matr.nr.: 9 FÆ m.fl.

Gade og husnr.: Søbredden 26A

Nbl Bopælsforandring skal meddeles Realkredit Danmark
	

Reference nr.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange	 0587089018-0587089-20-0018-018-T
kapitalen indfriet se sidste side punkt 9a. 	 Side 1 af 6
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SÆRLIGE BESTEMMELSER

•

1.Udlånsbetingelser.
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.
Debitor er underkastet Realkredit Danmarks til enhver tid
gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte
udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til Realkredit
Danmark. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse
gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af
kursen er udleveret til debitor.

2. Terminsydelse.
Ydelsen, der indeholder rente, afdrag og bidrag, forfalder
1. marts	 for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni	 for perioden 1. april - 30. juni
1. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden 1. oktober - 31. december

Ydelsen betales kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er er en lørdag,
søndag eller helligdag.

Hvis ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist,
forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber
morarenter og gebyrer i henhold til de af Realkredit
Danmark til enhver tid fastsatte regler herom.

Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og
øvrige betalinger, kan alene betales i lånets valuta.

Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for
lånets udbetaling og ved hver rentetilpasning vil fremgå af
låneafregningen / rentetilpasningsb revet

Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbe-
talingsdagen. Forfaldstiden for første terminsbetaling vil
fremgå af låneafregningen.

I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvikle lånet fuldt ud.

3. Afdragsfrihed.
I henhold til § 4 stk. 2 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan kravet om, at
lånet skal amortiseres over løbetiden som et annuitetslån
fraviges for en periode på op til 10 år.
Efter en eller flere afdragsfri perioder må lånet ikke
amortiseres langsommere end et annuitetslån med en løbetid
svarende til lånets restløbetid tillagt den eller de forudgående
afdragsfrie perioders længde. Amortiseringen skal dog
minimum fastsættes som en annuitet, der sikrer, at der ved
lånets udløb ikke udestår et beløb overstigende summen af
de ikke-erlagte afdrag.

Afdragsfrihed kan kun etableres i forbindelse med lånets
udbetaling eller en rentetilpasning. Efter lånets udbetaling

skal debitor varsle ønske om en afdragsfri periode inden
01.12. i året før en rentetilpasning.
Ophør af en afdragsfri periode kan kun ske i forbindelse
med en rentetilpasning eller ved lånets indfrielse. Førtidigt
ophør af en afdragsfri periode skal ligeledes ske i forbindelse
med en rentetilpasning og skal varsles efter ovenstående frist.
I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvikle lånet fuldt ud.

4. Rente.
Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er
foreløbig. Renten beregnes af den til enhver tid værende
restgæld, og betales kvartalsvis bagud.

Lånebeløbet er tilvejebragt ved salg af obligationer i en eller
flere fondskoder og med løbetid på højst 11 år.

Renten og dermed ydelsen fastsættes som beskrevet ne-
denfor. Ved lånets udbetaling og ved senere rentetilpasninger
fastsættes den endelige rente og ydelse af Realkredit
Danmark. Realkredit Danmark er bemyndiget til at give
pantebrevet påtegning herom og til at lade denne påtegning
tinglyse.

Lånet rentetilpasses med virkning fra den 01.01. hvert år.
Rentetilpasningen sker i henhold til Realkredit Danmark til
enhver tid gældende betingelser for udbetaling og indfrielse
af lån, herunder fastsættelse af kursen. Ved hver
rentetilpasning udsteder Realkredit Danmark stående
inkonverterbare obligationer med en løbetid på højst 11 år i
en obligationsserie uden solidarisk hæftelse. Lånets rente og
ydelse i hver rente tilpasningsperiode er fastsat på baggrund
af renten på obligationer i lånets valuta.

Realkredit Danmark kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid
indføre kurtage og kursskæring ved rentetilpasning. Debitor
underrettes skriftligt herom med mindst 1 måneds varsel til
en førstkommende rentetilpasning.

5. Bidrag.
Der betales et løbende bidrag jf. "Rente og betalingsvilkår"
ovenfor, der beregnes af lånets til enhver tid værende
restgæld, dog betales altid det af Realkredit Danmark til
enhver tid fastsatte årlige minimumsbeløb pr. lån. Bidraget
betales kvartalsvis bagud.

Realkredit Danmark kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid
ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget i
overensstemmelse med udlånsregulativet for grupper af lån,
herunder også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i
konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelsen overfor Realkredit Danmark har
været misligholdt.
Ændringer i bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel
fra afgivelse af ændringsmeddelelsen.
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6. Gebyrer.
Realkredit Danmark 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 i overensstemmelse med udlånsregulativet.

7. Morarente.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned
regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige
betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.

Realkredit Danmark forbeholder sig ret til ændring af
morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse
med udlånsregulativet

8. Hæftelse.
Debitor hæfter over for Realkredit Danmark såvel med det
pantsatte som personligt for lånet.

Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærvæ-
rende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til
Realkredit Danmark 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 Realkredit Danmark.

Hvis seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens
krav, kan Realkredit Danmark beslutte, at der ophæves
ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe
denne 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 regnskabs-
år, pålignes sådanne bidrag, hvis der er taget forbehold
herfor ved indfrielsen.

9. 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 udløber den 31.12. i det år, der ligger 29 år efter lånets
udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden 15.11 til 31.12.,
udløber lånet dog først den 31.12. i det år, der ligger 30 år
efter lånets udbetaling.

Lånet er uopsigeligt fra Realkredit Danmark side, så længe
debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og
pantebrev. I modsat fald er Realkredit Danmark berettiget til
straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Realkredit
Danmark har til enhver tid adgang til at lade et pant
besigtige.

Realkredit Danmark 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 Realkredit Danmark navnlig vægt på
ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, er-
hververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske
forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte
eller indirekte har påført Realkredit Danmark tab. Realkredit
Danmark kan fastsætte de nærmere vilkår for
gældsovertagelsen.

Realkredit Danmark kan uden hensyn til uopsigeligheden
uden varsel kræve lånet helt eller delvist indfriet i følgende
situationer

a) Hvis der indtræder et af de i pantebrevsformular B,
pkt. 9, angivne tilfælde af misligholdelse.

b) 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
kreditor, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller
opsige lånet til hel eller delvis indfrielse.

c) Hvis ejendommen inden 2 år fra lånets udbetaling helt
eller delvist overgår til anden anvendelse, således at
ejendommen overgår til anden ejendomskategori, og
lånet efter værdiansættelsesregleme for den nye ejen-
domskategori kun kunne have været ydet med en anden
lånetype, lavere værdiansættelse, lavere lånegrænse,
kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet eller hvis
lånetypen ikke kunne have været ydet.

Tidspunktet for overgangen til anden ejendomskategori
regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens
indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse
og overtagelsesdagen, hvis dette ligger senere. Hvis leje-
kontrakt eller handel ikke indgås, regnes over-
gangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den
hidtidige anvendelse.

Ved forhåndslån regnes 2 årsperioden fra det tidspunkt,
hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån.

Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke
personlig dispensation med en restløbetid, der enten er
ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder
lånet på samme måde til indfrielse, hvis ejendommen,
inden lånet er fuldt betalt, overgår til anden
ejendomskategori.

Debitor har pligt til straks at underrette Realkredit
Danmark om ændret anvendelse.
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d) Hvis det til ejendommen hørende driftsinventar og
driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af
enhver art, og for landbrugsejendomme tillige den til
ejendommen hørende besætning eller produktions og
leveringsrettigheder sælges eller pantsættes, så pantets
værdi efter Realkredit Danmark skøn forringes
væsentligt.

10. Indfrielse
Indfrielse af lån kan alene foretages ved aflevering til
Realkredit Danmark af en til restgælden svarende andel af de
i anledning af lånet udstedte reallereditobligationer. 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 Realkredit Danmark Det kan dog
undtagelsesvis forekomme, at en mindre del af rente-
tilpasningsbeløbet ikke kan indfries kontant. Dette kan
eksempelvis forekomme i forbindelse med ekstraordinære
renteforhold.

Delvis indfrielse kan kun ske forholdsmæssigt med lige store
procentdele i de enkelte obligationsårgange. Ved delvis
indfrielse af lån sker der forholdsmæssig nedsættelse af
ydelsen.

Beregningen af indfrielsesbeløbet foretages af Realkredit
Danmark.

Under særlige forhold er følgende bestemmelser gældende:

13.Forhåndslån
Hvis dette lån ydes som et forhåndslån, gælder
følgende: Lånet forfalder, hvis garantiforpligtelserne ikke
opfyldes, eller lånet ikke efter endelig værdiansættelse og
låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i lov om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsatte
maksimale lånegrænser for den pågældende ejendoms-
kategori, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden
henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf.
bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod
midlertidig garanti m.v.

14.Jordbrugslån
Ved jordbrugslån gælder følgende: Lån, der ydes ud
over en grænse på 45% i forbindelse med jordbrugslån,
forfalder, hvis jordbrugslånet efter ekstraordinær indfrielse
udgør mindre end 20% af ejendommens værdi.

15.Indfrielse af eksisterende pantsikrede lån.
Hvis dette pantebrev oprettes til konvertering af et
eksisterende pantsikret lån i ejendommen, gælder
følgende :
Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat, er
jeg/vi uanset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på
lånet(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e)
på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages
langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på
lånet(ene) ikke overstiger løbetiden på det/de indfriede lån.
Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til Realkredit Danmark til
om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter.

---oo0oo---
Realkredit Danmark kan kræve de med indfrielsen
forbundne udgifter godtgjort af debitor.

11.Force Majeure.
Realkredit Danmark er ikke ansvarlig for skader eller tab, der
skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af
myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig,
oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage og natur-
katastrofer.

Ligeledes er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for skader
eller tab, der skyldes strejke, lockout og blokade. Dette
gælder uanset, at Realkredit Danmark selv er part i
konflikten, og den kun rammer dele af Realkredit Danmark
funktioner.

12.Fuldmagt.
Debitor bemyndiger Realkredit Danmark til at indhente
oplysninger om ejendommen i Bygnings og Boligregistret
(BBR), så længe Realkredit Danmark har pant i ejendommen.
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Dato: 2( ) —24

Anders Sø ard- ensen:

Mette Wendel Nielsen:

Som debitor og pantsætter:

Ægtefælles tiltrædelse af pantsætningen

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

Underskrift

Navn:

Stilling

Bopæl:

(Skal udfyldes med blokbogstaver)

Henning Krogsgaard
Fuldmægtig

østrigsgade 45, 3. tv.
2300 København S

Lene Hettmunc:
Rådgiver
Ved Stationen 16
2770 Kastrup

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Stilling.

Bopæl:

Underskriftsvilkår.

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i
henhold til Kreditaftalelovens § 8.

Hvis pantebrevet kun underskrives af een debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab, eller at
den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger § 18.
I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B.

For så vidt debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen.

Underskrift

Anden adkomsthavers tiltrædelse af pantsætningen

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:

c

E

Underskrift Underskrift
(Skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn:

Bopæl:

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Stilling.

Bopæl:
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Side:	 8

Akt.nr.:
AJ 228

	

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

Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Eur 55.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 09.11.2006 under nr. 33355
Senest ændret den	 : 09.11.2006 under nr. 33355

Anm:
Ejerpantebrev med medd BG Bank- Nr.Voldgade 68-1390 Kbh. K,
Dkk 500.000

Retten i Gentofte den 09.11.2006

Thomas Jul Nielsen

•

•
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GENPART 257174 01 0000.0098 	 07.06.2004
00 K

TA
1.400y 

ADVOKAT LONE REFSHAMMER
TOLDBODGADE 37 A, 1253 KØBENHAVN K, TLF. 33 14 14 38, FAX 33 14 19 44, GIRO 766-9259

Matr.nr.:
	 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede

Beliggende:	 Søbredden 26
2820 Gentofte

ANMELDER:

Lanberg & Leth Christensen
Advdkatanpartsseiskab

Esplanaden 14
1263 København K
33 1 1 35'

DEKLARATION OM SAMEJE

Nærværende deklaration er gældende for nuværende og fremtidige ejere af ejendommen:

Matr.nr. 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede
Søbredden 26 A & B
2820 Gentofte

Ejendommen er opdelt i to ideelle anparter, og ejerforhold til grund og den på denne væ-
rende bebyggelse er fordelt i henhold til følgende forholdstal:

Tage og Kirsten Buer-Schåfer
Søbredden 26 A
2820 Gentofte
som ejer af anpart A: 50/100

og

Adam Abelin
Søbredden 26 B
2820 Gentofte
som ejer af anpart B: 50/100



§ 1

Til de ideelle anparter er knyttet følgende brugsrettigheder:
A: Den eller de til enhver tid værende ejere af anpart A har brugsretten til lejligheden

beliggende Søbredden 26 A, P-pladsen til højre i indkørslen og ejendommens forhave'
samt brugsret til terrassen bagved 26 B's P-plads ud for indgangen til 26 A og til ter-,
rasse mod syd samt tagterrasse.

B: Den eller de til enhver tid værende ejere af anpart B har brugsretten til lejligheden
beliggende Søbredden 26 B, P-pladsen til venstre i indkørslen samt baghaven fra
hegn i begge sider.

Fællesarealer:

	

Indgangsparti fra P-pladser er fællesareal.	 •
Ændringer af foranstående brugsrettigheder kræver enighed mellem de til enhver tid væ-
rende ejere af de ideelle anparter, ligesom ændringer kræver samtykke fra panthavere i
ejendommen.

Brugsretten til have, P-pladser og terrasser tinglyses for 30 år, jf. Udstykningsloven § 16.

Der henvises til vedhæftede tegning med angivelse af brugsrettigheder.

§2

Forbrug af el, vand og gas afregnes i henhold til forbrug, idet der på ejendommen er opsat
bimålere.

	

§3
	 •

Parterne er pligtige at udøve brugsretten på hensynsfuld måde. Såfremt parterne ikke
indgår aftale om ordensregler i ejendommen, er de i Boligministeriets autoriserede stan-
dardlejekontrakt fastsatte regler for krav om husorden gældende.

§4

Såfremt en ejer ønsker at udleje sin lejlighed, skal dette ske tidsbegrænset med en varighed
af maks. 2 år. Udlejning af ejendommen kræver desuden samtykke fra panthavere.

§5

Hver af parterne er forpligtet til selv at sørge for at udføre og bekoste al vedligeholdelse
såvel ind- som udvendig af den del af ejendommen, hvortil den pågældende har separat
brugsret. Vedligeholdelsespligten, der som nævnt også omfatter udvendig vedligeholdel-



•
E.

•

se, omfatter således bl.a. vinduer, ruder, døre, tag samt samtlige installationer herunder
radiatorer, rør og ledningsføringer m.m. og al indvendig vedligeholdelse.

Undtaget herfra er vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger.

Ejendommen skal altid fremtræde i sædvanlig god stand. Der må ikke foretages ændrin-
ger i ejendommens udseende uden samtykke fra den anden part.

Parterne ren- og vedligeholder i fællesskab fællesarealer, og såfremt anden aftale ikke
indgås, forestår ejeren af anpart A fejning, snerydning mm. i lige uger, mens ejeren af an-
part B forestår pligterne i ulige uger.

Hvis en ejer groft forsømmer sine vedligeholdelsesforpligtelser, således at forsømmelsen
kan være til skade for den anden ejer, kan denne kræve istandsættelse foretaget indenfor
en fastsat rimelig frist. Såfremt kravet ikke efterkommes, kan den anden ejer sætte nød-
vendig istandsættelse .i gang for den anden ejers regning og om fornødent søge udgiften
dækket via panteretten, jf. nedenfor.

Enhver af ejerne er forpligtet til at indhente tilladelse fra bygningsmyndigheder eller an-
dre i tilfælde, hvor dette er påkrævet, og den anden ejer har på forlangende krav på at få
udleveret kopi af byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse, tegninger mm..

§6

Alle fælles driftsudgifter, herunder ejendomsskatter, renovation, fælles forsikringer og
fælles vedligeholdelsesudgifter, fordeles mellem parterne i henhold til de fastsatte forde-
lingstal, dvs. med 50% til hver part.

§7

Enhver af parterne er berettiget til at kræve, at et beløb svarende til ejendommens samlede
årlige udgifter betales af parterne med 1/12 hver måned på en af fællesskabet oprettet
bankkonto. Enhver af parterne er ligeledes berettiget til at kræve, at pengeinstituttet skal
give parterne besked, såfremt betalingsforpligtelsen ikke er opfyldt af begge parter senest
d.10. i hver måned.

Alle udgifter foranlediget af misligholdelse med betalinger, herunder renter svarende til
sædvanlig kassekreditrente af eventuelle af den anden ejer afholdte udlæg, skal betales af
den, der har gjort sig skyldig i misligholdelsen.

3



§ 8 ,

derrette den anden ejer herom, idet den anden ejer har forkøbsret til anparten på samme —
vilkår, som beviseligt kan opnås fra anden side.

(I

Tilbudet fremsendes ved anbefalet brev, og tilbudet skal være accepteret senest 8 dage fra
afsendelsen af brevet, idet forkøbsretten i modsat fald anses for frafaldet.

Bestemmelsen om den anden ejers forkøbsret finder ikke anvendelse ved salg af den ideel-
le anpart til medejer, ægtefælle, papirløs samlever eller slægtninge i op- og nedstigende li-
nie. Forkøbsretten gælder heller ikke i tilfælde af, at en ejer afgår ved døden, og dennes
medejer, ægtefælle, papirløse samlever eller livsarvinger ønsker at overtage den afdødes
ideelle anpart.

Bestemmelsen om forkøbsret gælder heller ikke for panthavere, der måtte have overtaget
anparten på tvangsauktion.

Bestemmelsen om forkøbsretten kan endvidere ikke gøres gældende, hvis ejendommen
overtages på tvangsauktion af en ufyldestgjort panthaver og heller ikke ved dennes vide-
resalg af anparten.

§9

Afgørelser om fællesanliggender træffes af parterne i enighed.

Parterne kan dog hver for sig træffe uvæsentlig dispositioner på fællesskabets vegne samt •
uopsættelige foranstaltninger.

§ 10

Der skal hvert år udarbejdes et regnskab over fællesudgifter. Regnskabet udarbejdes i lige
år af ejeren af anpart A og i ulige år af ejeren af anpart B eller den af parterne eventuelt
valgte revisor.

Der skal afholdes møde mellem parterne mindst en gang om året til godkendelse af regn-
skabet og til fastlæggelse af parternes å conto indbetalinger på den fælles bankkonto for
det følgende år. Mødet skal afholdes senest inden udgangen af januar måned.

Der skal skrives referat af møderne, herunder med angivelse af de beslutninger der måtte
være truffet.

Såfremt en ejer måtte ønske at sælge sin ideelle anpart, er den pågældende pligtig at un-
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Fællesskabet tegnes af parterne i forening.

Parterne hæfter pro rata for fællesskabets forpligtelser medmindre andet er vedtaget.

§11

Såfremt en af parterne gør sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forplig-
telser overfor den anden. part i henhold til nærværende samejedeklaration, kan den ikke-
misligholdende part indbringe spørgsmål om misligholdelse for Retten i Gentofte.

Retten kan pålægge den misligholdende part at fraflytte lejligheden med et passende var-
sel.

I tilfælde af grov eller gentagen misligholdelse med pligter i henhold til nærværende de-
klaration, kan retten endvidere pålægge den misligholdende part at betale en bod til den
ikke-misligholdende part. Bodens størrelse fastsættes af retten på basis af et konkret skøn
over misligholdelsens karakter og omfang. Parterne er enige om, at boden kun i ganske
særlige tilfælde vil kunne fastsættes til under kr. 15.000,00 eller over kr. 50.000,00.

Fastsættelse af bod udelukker ikke betaling af erstatning i øvrigt i henhold til dansk rets
almindelige regler herom.

§ 12

Nærværende overenskomst begæres tinglyst pantstiftende på hver af de ideelle anparter i
ejendommen matr.nr . 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede, Søbredden 26 A & B, 2820 Gentofte, for
kr. 40.000,00 - skriver kr. firetitusfride 00/100 - til sikkerhed for den til enhver tid værende
ejers betaling af dennes forholdsmæssige andel af fællesudgifter i henhold til nærværende
deklaration. Panteretten tinglyses med prioritet forud for al gæld.

Panteretten omfatter desuden renter og omkostninger, der måtte påløbe i forbindelse med
misligholdelse.

§ 13

Nærværende deklaration om sameje begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen
matr.nr . 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede med respekt af de før den 21/6 2004 tinglyste byrder
og servitutter, men med pant forud for al pantegæld.

Med hensyn til de på ejendommen tinglyste byrder henvises til ejendommens blad i ting-
bogen. Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af anparter i ejendommen samt
panthavere.

5



NAVN:
STILLING: k->./ ,Nccoukr-r- /--4~,GEe_

BOPÆL: Cy6 )2l_ PLCLIG_SVEJ tö ST
9 IS F.IE-cyaeiss _F_C6.1 c

SOM EJER/ KØBER AF ANPART A:	 SOM EJER/KØBER AF ANPART B:
Gentofte, den 2y/ :5— 2004

	
Gentofte, denA Ç 	2004

Tage Buer-ScMfer	 Adam Abelin

Kiirsten Buer-SchMer

Til vitterlighed for A om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskrive-
rens myndighed:

NAVN: S\
STILLING:
BOPÆL: l/ke-sacies 258 1 tki. 

Zbos 23nwsidby

•

NAVN:
STILLING: (....,e_er■sick‘a5-P----) 	 •
BOPÆL: eyttoyk	 ec,2._ 14 3<k 17,z((25.e.,_

./4kdrifir

Til vitterlighed for B om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens
myndighed:

NAVN: .i?A.A4.5 Ø5+e-4- La)

STILLING: Ke, /1-(co».-t-

BOPÆL:	 Va.4--de-,5aotc 15, z. fi.

21cv Købei.„ka. Ø
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Side:	 9***
*
***

Akt.nr.:
AJ 228

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Tage Bauer-Schåfer m.fl.
Lyst første gang den: 16.06.2004 under nr. 27896
Senest ændret den	 : 16.06.2004 under nr. 27896

Retten i Gentofte den 16.06.2004

Pernille Lisbeth Lund Steffen

•

•



ADVOKATERNE

YMAMM	 	
Me e Wendel Nielsen

gl-FOSENBORGGADE 3 • POSTBOKS 1113 • 1009 KØBENHAVN K • TELEFON 33 11 63 64 • GIRO 509-5670 • TELEFAX 33 11 91 25

E-MAIL: info@bjd-advokater.dk • CVR.nr. 54 97 25 12

E

matr.nr . 9 fæ, 9 gd og 9 lu
Vangede by

Beliggende:
Søbredden 26, 2820 Gentofte

Allonge

• til deklaration om sameje på ejendommen matr.nr . 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede, belig-

gende Søbredden 26, 2820 Gentofte, hvilken ejendom er opdelt i 2 ideelle anparter,
nemlig A, Søbredden 26 A, 2820 Gentofte — 50% - og B, Søbredden 26 B, 2820 Gen-

tofte — 50%.	 og Nordea Kredit,
Realkreditaktieselskab

Ejerne af anpart A og B samt Realkredit Danmark A/S/er påtaleberettiget i henhold til

samejekontrakten og nærværende -allonge tinglyses servitutStiftende på ovennævnte' 2

ideelle anparter.

Anmelder:
Advokat Ove R. Jensen
Rosenborggade 3
1130 København K
Tlf. 33 11 63 64

Gentofte, den dt	 2005.
Som ejer af ideel anpart A:

Gentofte, den i/7	 2005:
Som ejer af ideel anpart B:

ORIGINAL 327258 01 0000.0098	 11.07.2005 TA
1.400,00 K



7 i6S
Nordea Kredit
Real [(red itakti eselskab
Trom esaleh 4
Ro oks#,W) 

~hav C

G

ADVOKATERNE

2.

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivers myn-

dighed:

Navn:	 Navn:
enning Krogsgaard

Fuldmægtig	 Michael Holm Visøfeldt
Stilling:	 Østrigsgade 45, 3. tv.	 Stilling:	 Fitialctirekter

2300 København 5	 Bredhottvej 32
2650 Hvidovre

Bopæl:	 Bopæl:

København, den	 2005.

For Realkredit Danmark A/S:

Iflg. fuldmagt

Fjki il7ws>9 keED; 7 19/5

tly

Bogi SiaN/We'""	 '-
Ejerskifte - køber
Holmens Kanal
	 vn 
Tlf. X2727 0

7:

t4ans p etersen	
Sim Skov
Sagababeadier

1

Kim Poulsen	 nders Bram!



	

* **	 *	 ***

* *	 *
* *	 ***

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

Påtegning på Påtegning.
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Hovedejd, Vangede
Dagbogsdato: 11.07.2005
Dagbogsnr. : 24892

Afvist fra dagbogen den 11.07.2005
da Nordea Kredit (anpart 2) skal tiltræde ændringen jfr. § 13.

Side:

ro

v
ao

ci

2",

E

Retten i Gen	 den 11.07.2005

•

o



	

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 1, Vangede
Ejendomsejer: Mette Wendel Nielsen m.fl.
Lyst første gang den: 16.06.2004 under nr. 27896
Senest	 ændret den	 : 19.08.2005 under nr. 31070

Retten i Gentofte den 22.08.2005

Lissi Markussen

Side:	 4

Akt.nr.:
AJ 228

•

•



***
*
***

Side:	 5

Akt.nr.:
AJ 228

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 2, Vangede
Ejendomsejer: Adam Abelin
Lyst første gang den: 16.06.2004 under nr. 27896
Senest ændret den	 : 19.08.2005 under nr. 31071

Retten i Gentofte den 22.08.2005

Lissi Markussen

•

•
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•
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GENPART 257175 01 0000.0098 	 07.06.2004 TA

2.000 ?00 K

GENPART 258832 01 0000.0098 	 16.06.2004 TA
600,00 K



LØNBERG & LETH CHRIS fENSEN

atr.nr.:	 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede 	 ANMELDER: 
eliggende:	 Søbredden 26	 Advokat Jan Leth Christensen

2820 Gentofte	 Esplanaden 14
1263 København K
Tlf. 33 11 35 25

EKSTRAKT

AF

DEKLARATION OM SAMEJE

å ejendommen:

atr.nr. 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede
øbredden 26 A & B
820 Gentofte

prettet mellem

age og Kirsten Båuer-Schåfer
øbredden 26 A
820 Gentofte
om ejer af anpart A: 50/100

g
dam Abelin

øbredden 26 B
820 Gentofte
om ejer af anpart B: 50/100

"§ 12

ærværende overenskomst begæres tinglyst pantstiftende på hver af de ideelle anparter i
jendommen matr.nr . 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede, Søbredden 26 A & B, 2820 Gentofte, for
r. 40.000,00 - skriver kr. firetitusinde 00/100 - til sikkerhed for den til enhver tid værende
jers betaling af dennes forholdsmæssige andel af fællesudgifter i henhold til nærværende
eklaration. Panteretten tinglyses med prioritet forud for al gæld.



LØNBERG & LETH CHRIS'IENSEN
	 g-

Panteretten omfatter desuden renter og omkostninger, der måtte påløbe i forbindelse med
misligholdelse.

§ 13

Nærværende deklaration om sameje begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen
matr.nr. 9 fæ, 9 gd og 9 lu Vangede med respekt af de før den 21/6 2004 tinglyste byrder
og servitutter, men med pant forud for al pantegæld.

Med hensyn til de på ejendommen tinglyste byrder henvises til ejendommens blad i ting-
bogen. Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af anparter i ejendommen samt
panthavere. "

SOM EJER/KØBER AF ANPART A:	 SOM EJER/KØBER AF ANPART B:
Gentofte, den 24.05. 2004 	 Gentofte, den 25.05.2004

Tage lMuer-Schåfer	 Adam Abelin

Kirsten Båner-Schåfer

Til vitterlighed for A om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskrive-
rens myndighed:

NAVN:	 Sigurlaug I. Svbeindottir NAVN:	 Jeppe Madsen
SI1LLING:	 Regnskabsass	 SfILLING: Regnskabselev
BOPÆL:	 Gillesager 258,1.th.	 BOPÆL:	 Nybyvej 62

2605 Brøndby	 4340 Tølløse

2



LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

Til vitterlighed for B om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens
yndighed:

AVN:	 Peter Østrem	 NAVN:	 Claus Østerby
TILLJNG:	 Key account manager 	 STILLING: Key accont manager
OPÆL:	 Carl Plougsvej 10, st.th . BOPÆL:	 Vardegade 15, 2.th.

1913 Frb. C	 Kbh. Ø

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

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 40.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Tage Bauer-Schåfer m.fl.
Lyst første gang den: 16.06.2004 under nr. 27899
Senest ændret den	 : 16.06.2004 under nr. 27899

Retten i Gentofte den 16.06.2004

Pernille Lisbeth Lund Steffen

Side:	 10

Akt.nr.:
AJ 228



*** *	 ***	 Side:	 11
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

* *** *** Tinglysningsafdelingen
	 AJ 228

Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk 40.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Tage Bauer-Schåfer m.fl.
Lyst første gang den: 16.06.2004 under nr. 27900
Senest ændret den	 : 16.06.2004 under nr. 27900

Retten i Gentofte den 16.06.2004

Pernille Lisbeth Lund Steffen

•

•



ner..-07„Q'Akt: Skab
(udfyldea` af d

I 1925, L. 7802 Fol. 81 i 8 F.

Bestillings-.

formular:

Matr.Nr. 9 fæ og 9 EI Vangede by og sogn.

Stempel 4o K . 

D EÆLARATIO N.

Anledning af, at Gentofte KommunalbestYrelse meddeler Ap.

~ion paa det i vedhæftede to Flaner pastegnet af os om deres

Henhøren hertil, beskrevne Vej. og Kloakprojekt paa Matr.Nr, 9 z,
9 e og 29 a af Vangede, Gentofte Sogn, omfattende to Veje, en fra

Brogaardavej mod Syd endende blindt i en Rotunde, en fra Lyngbyvej

mod øst til Forbindelse med førstnævnte 'Vej . alt med nærmere an-

givne Ændringer, - samt idst,Kcimmunalbestyrelsen i Forbindelse her.

med anbefaler Dispensation fra Amtet med Hensyn til det nedenfor i

§ 2 angivne Forhold, deklarerer vi undertegnede herved for os og se-

liere Ejere følgende overfor Gentofte Kommune:

1.

Jeg er bekendt med, at

Jensen & Kjeldskov A/S, København.



der ikke kan forventes udstedt Bygningsattest med Hensyn til no-

gen Ejendom ved heromhandlede Veje, før den paagældende Vej i

sin fulde Udstrækning er færdiganlagt i Overensstemmelse med

den af Kommunen givne Approbation og har Porbindelse med en off.
fentlig. Vej og Afløbsforholdene er behørigt ordnede, ealt  Appro-Ç,
bationens Betingelser 1 det hele er opfyldt.

Under Foruds:.tning af, at der af Sjællands Stiftamt med-

deles Dispensation fra lo,2.Stk. i det for Kommunen for Tiden

gældende, under 12.. September 1911 stadfæstede Bygningsreglement'

derhen, at de ovennævnte Veje maa anlægges i en Bredde af lo m

Stedet for 12,5 vil Ejerne at de til Vejene stødende Parceller

af de vedkommende Ejendomme faa midlertidig Ejendomsret over en

Jordstrimmel paa 1,25 m's Bredde paa hver Side af Vejene.

Med' Hensyn hertil bestemmes nærmere følgende*

Den paagældende Jordstrimmel maa ikke medregnes til det

Areal, som efter Bygningsreglementet og eventuelle Servitutbe-

stemmelser, skal holdes ubebygget, og den skal ved en eventuel

Vejudvidelse, hvadenten en eaadan foretages af Kemfflunen eller

af private Vejejere - med 3 Maaneders forudgaaende Varsel, - af-

gives uden Vederlag, ligesom opsat Hegn, uden Vederlag og'ucien
'Udgift for den, der foretager Vejudvidelee, skal rykkes tilbage

i Skellinien mod den udvidede Vej.

Ved Porstaaelse af Servitutbestemmeleer om Bygnings og

andets Afstand fra Vej skal derhos nævnte Jordstrimmel anees som

henhørende under Vejen.

3.

Naar Vejene er anlagt, maa de ikke afspærres for den vf,-

fentlige Færdsel uden Kommunalbestyrelsens Samtykke, som til en..

hver Tid kan tages tilbage.

Kommunen har Hot til at ' føre Vandledninger eller andre

Ledninger over eller nedlægge saadanne i Vejen.'



Med Hensyn til Vandledninger gælder, hvad herom anføres

i de sædvanlige ,_sykte,OversASIcomsteri hvoraf et Eksemplar ved-
hæftes., forsynet med Paategning om Henhøren hertil, og dette kam-

mer ligeledes til Anvendelse paa-andre Ledninger, forsaavidt det

efter Bestemmelsernes Indhold er muligt, og med de fornødne Foran-

dringer.

Der paalagges heromhandlede Ejendomme MatripNr. 9 a	 af

angede den *Forpligtelse, at der-:,af deres Facader mod de .ovennævnte
, ejs,skal svaresp en. 	 -80 øre savlig Pr..l&Pende.ffleter.

edGind t, der å deres endelige :Skikkelse er Hjørne8rIglde 111'd Fa.

,--Gade mod to private [leje, udgør . Ve iafgiften - 40'g kun 55 øre

, 1,de Meter. Udstykkes der fra en Hjørnegrund med nedsat' Ve.

?årceller, .der kun faar Facade mod een Ve j ,stiger Vejafgiften

ørSte derPaa følgende Afgiftstermin til 80 øre Pr. Meter for ved"

ammende Parcel eller Parceller.

Vejafgiften har Pant 1:Ejendommen Grund eVentuelle

er, Plantninger ag øvrige Tilbehør, Leje og Interesse samt

Assurance m.m. Mest efter den for Tiden indestaaende Pantegd,

og den skal ved PriOritering eller Qmprioritering til enhver Tid

resp. saa store Laan, som i Ejendommen eller Parceller kan olmeas

Kreditforenings., Kreditkasse— og Hypothekforeningsmidler, hver
-far Sig paa een eller fimre Prioriteter Med statutmæøåige Forplig-

telser og til Rente over 4%

Vejafgiften evares . aarsVls bagud i hver 11. Juni Termin,
første Gang i den Juni Termin som indtræffer, mindst 4-."Aar,efter4
at den paa soldende Vej efter Attest fra Kommunens tekniske or-
valtning er færdig anlagt,

Afgifteh erlægges til -cidk9mmende Vejejer, Ejerlag eller

:Pamelforening, der i das. Fald er fOri)ligtet til at . holde Vejen
forsvarlig vellige til enhver Tid, men det tilfø j es Udtrykkelig,

herefter til Afgiften berettigede kan frigøre eig:fbr



ligeholdelseepligten mod at undlade at Opkræve Afgiften, ligesom

Kommunen selvfølgelig uanset dette Vejafgiftspaalæg v,Ret til.

Anvende d, 	 enhver Tid gældende Bestemmelser om Tilsyn med ,

private -Veje i ' den'i Medfør af Lev Xr, 59 af 26; .Marts 19o9 ud-

stedte Vejvedtægt for Tiden § 8, jfr. && 5 og 6 1 , den af Amts.,

raadet den 5. April 1918 stadfæstede Vedtægt.

. Naar som helst Kommunalbestyrelsen maatte .ønske det, kan

den overtage enhver af Vejene som offentlig med deri værende' Ma-

'terialer uden at give,noget Varsel eller nogen Tilsigelse, uden

at yde noget .Vederlag for Arealet eller Materialierne og med samt.

lige de Kommunen efter saadan OVertagelet i Henhold til Lovgivnin#

gen og Vejvedtægten tilkommende Rettigheder.

:Ved Overtagelsen overgaar den fornævnte Vejafgift til

Kommunen, .der oppebærer. Afgiften fra den første Termin' -efter

Overtagelsen at regne4

64'

Per paalægges heromhandlede Ejendomme eg Parceller der-

af følgende servitutmesige Forpligtelser*

a) Paa Parcellen maa ikke findes Pil., Ask eller Bævreasp, der

maa ikke derpaa drives nogen af de 1 Lov af lo. Marts . 1852

nævnte Næringsveje eller haves Oplag af de i Loven nævnte

Genstande.

Der maa ikke paa samme anlægges eller drives nogen Pa.	 lik
brik, Beværtning, Udsalg, Værksted eller Oplagsplads. Der

maa desuden ikke derpaa øves nogen Virksomhed eller haves

noget Oplag, som ved ilde Lugt, Røg, Larm, ubehageligt Skue

eller paa anden Maade efter Gentofte Kommunalbestyrelses

Skøn kan. forulempe de Omboende. Ej heller maa der paa den op,,,

rettes Sanatorium, Klinik eller Pensionat for Personer med

smitsomme Sygdomme, ligesaalidt som der paa samme maa drives

nogen Vognmands- eller Droskeforretning eller være Svinehold.



Bestillings-
formular

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

w

Uanset det for-anførte forbeholdes der dog, Ret til paa Far-

, 0441er /119d Facade mod Lyngbyvej og mod Brogaardsvej'fra Lyngby-

vej indtil. Tværvejen mod Syd at indrette mindre Virksomheder,

, derunder Udsalg og Værksteder, dog at intet af disse i ethvert

'Fald mas have den i det foregaaende nærmere. angivne forulempen-

de Karakter.

) Bygningernes Kældere maa ikke indrettes til Beboelse, ikke hel..

ler til _Pige--: eller Karlekammer,

d):Enhver Bygning, som opføres paa . Parcellen, skal med, sin Murlinie

ligge Mindst 9,5 m fra Midtlinien' af den til Parcellen stødende

'Vej,' og for Parceller med Facade mod Lyngbyvej mindst 17,5 Meter

fra denne Vejs,Midtlinies

'Med Kommunalbestyrelsens Tilladelse kan Bygningerne sammenbygges

med . Bygninger paa Nabogrundene, hvis de opføres samtidig og paa

en' saadan Maade, at de. , færdige Bygninger, efter Kommunalbesty-

relsens Skøn harmonerer i deres Ydre. ,Hvis.. Retten; til Sammenbyg-

ning ikke benyttes, skal Bygningen holdes saa langt fra Nabo-

' , grunden,' at, Vinduer kan anbringes derimod, alle Ydermure skal

behandles som Facader.

e) Mindre Udhuse til Beboernes Behov maa opføres paa Parcellen og

maa bygges helt ud til Naboskellet, saafremt dette ikke er ud-

præget nordligt Skel. Udhuset maa dog ikke anvendes som Latrin-

bygning eller til lignende Formaal, der kan genere Naboerne ved

ilde Lugt.

,Arealerne mellem . Vej og Bygning skal fOrsaavldt de ikke

danner Adgang til Bygningerne - anlægges og vedligeholdes som

Have (i hvilken der ikke maa findes . Retirade, Stald, Skorsten,

Møddingsted, Bunker for Haveaffald eller lignende) og indheg.

nes med et efter Gentofte KommunalbestYrelses Skøn tilfreds-

. stillende Hegn saavel mod Vej som mod Nabogrund, Plankeværk

maa ikke anbringes paa Grunden nærmere Vejen end 5 Meter,

tet Hegn, hvad enten det bestaar af Hæk, Stakit; Mur eller an-

Jensen & Kjeldskov A/S, København.



det, me.a 'være højere end 2,5 m og Køberen samt. efterfølgende	 ,

Ejere af . ParceIlen er pligtig .at. sætte og:vedligeholdelet	 •

• saadant. Hegn langs Parcellens hele Grænse, ' ivrigt i Over-'

ensstemMelse-med HegnsloVgivningen. Hegnet mod Veje maa dog

kun være 1,3 m højt. Porte og Laager„ . som anbringes ud mod

en Vel', maa kun aabnea ind mod Parcellene Grund.

For saa 'vidt Kommunalbest yrelsen ved saadanne Ejendomme*

hvorHeærlige Forhold gør sig gældende, giver Tilladelse til,

• -at Hegnet ud , mod Vejen ikke anbringes, skal Arealet 'mellem'

:Bygning og Vej anlægges og vedligeholdeS , af Parcelejeren 'dom

Fortv. 

Paa Parcellen eller de Parceller, hvori denne udstykkesp.maa

kun opføres een Bygning, jfr.- dog Punkt e)," med højst 2 beb0-

elige Etager Og med højst 2 Lejligheder, hver af Størrelse

ikke under 6o Kv.Meter. maalt mellem Ydermurene uden Fradrag

af Skillerum. Den tredie Etage maa kun opføres sôni-Kvisteta --

gel og de deri eventuelt indrettede Beboelsesrum maa kun an. :=

vendes i Forbindelse med en af de i de underliggende Etager

værende Lejligheder. Uanset det her anførte forbeholdes der

dog kun Ret til i Bygninger, der opføres pas: Parcellen med

Facade mod Lyngbyvej og mod Brogaardsvej fra Lyngbyvej ind-

til Tværvejen mod Syd at indrette to fulde Etager foruden

Kvist eller Manzard og i hver af disse Etager (altsaa oven--

tuelt tre Beboelseslag) at indrette to Lejligheder af Stør-

relse som nysanført (mindst 6o Kv.Meter rnaalt Mellem Ydermu-

rene uden Fradrag af Skillerum).

Forinden Opførelseaf Bygninger paa Parcellen maa paabe-'

Undes , skal en Situationsplan t 'som viser Grundenipaatænkte'

Benyttelse samt Tegning til Bygningernes Ydre (med tilhørende

Beskrivelse) og Grundens Indhegning mod tilstødende Vej, fore.-

lægges Gentofte Kommurls,lbestyrelse eller' en af denne gOdkendt

Kombission eller anden Institution til Godkendelsei og maa

•J



intetbe:i deftil'UdnY'ttelsie' af grunden paab'egyri4eai'yeirena.

Godkendelse er:Meddelt*:

g).Ingen . arcel'maa normalt Være mindre end 600 Kv. :Neter. Kun .* af

qrUnden:maa :bebYggesft ' H4,er "areel . elkal'n~t have mi4det 18 m
k

'Paeade MOd en af Kommunalbestyrelsen anerkendt Vej,

overtrædelse af de nærværende §'indehöldte Porskrifter.

'kan paatalee af Ejerne af de . nui.rærende Matr.Nr. 9	 9 0 0g 29:a'
f Vangede : Saavelsbm:af enhVer Ejer af -en- Parcel fra ' nævnte Ejen-

OM:,?'Endvidere skal Paataleret . tilkOMme Gent-Ofte KoMmUnalbestyrelui.

sej:der-er •l' er‘ttiget : til Uden SamtYkke fra' de andre -Paataleberet-

tigede at meddele Tilladelse til saikulånne Afvigelser "19,

SOM'Skennes stammende med Bilighed, Det er'blandt'andet

:.Pølge ' heraf . at en.af'KOmmunalbeStyrelsen . Udstedt AtteSt om,

ia llkaarenea Iagttagels e Ved EebYggelseaf'en ØerOel'er-af

erende' fer-alle' VedkomMendesmed Hensyn tilde'derved-afjerte

1PUnkter.

7

De :'i denne Deklaration indeholdte Bestemmelser medfører

ingen'Indskrænkning KoMmunens Ret efter de tidligere paa Area-

let læste Servitutbestemmelser, hvilket sPeoielt gsalder Overens-

,koMst tingleast 17/4 1907 og 3/3 1909 samt den Brogaarden. i 1905
paalgte Forpligtelse til overhovedet ikke at bebygge m.v. : en

-nærmere angiven Del af Arealet.

8.

Denne Deklaration stemples og tinglalses Uden Udgift' fer

KOmmUnen. Den bliver ved Læsningen at notere som servitutstiften-

de paa Matr.Nr. 9 å, 9 'ø‘k).-',29,-a'.2,4; Vangede - med Hensyn til §§ 1,

2 , 39 5 og 6 og som "Pantett eIlde i) aa  same Ejendomme med Hensyn

ti/ § 4jfr. 4'5214,;-:

Hensyn' til StemPei og. )ebyrberegning OpIYses, at Vejaf-

:giften efter 4 ikke.kan -antageS. at v4114 nag

;Retsanmærkning ybm " ).3Yrder. -og 8erV' ituter frafaldes.



Henhører til vedhæftede Deklaration af 9/1 1925.

H. Piehn

OVERE-NSKOMST.

om Nedlægning af Vandledninger i Veje Pati Matr'.¥
Vangede-.,

1.

Gentofte Kommunalbestyrelse skal være berettiget til i

nævnte Veje i deres hele Længde paa de nedenfer nævnte Vilkaar

at nedlægge Vandledninger fra Kommunens Vandværk af saadanne

DiMensioner, Som Vandværksbestyrelsen anser tilstrækkelige og

passende til det Vandforbrug,. der kan ventes ikke blot til For-.-

syning af Beboerne langs den paagældende Vej, men,ogdaa til For-

deling af-Vand til Kommunens øvrige Beboere SaMt til de paa Led

ningerne anbragte Brandhanerved Ledninger foretaas saavel de

Vejens Længderetning gaaende Hovedledninger som ogeaa 

ilinger fra samme til Brandhaner eller til private Grunde. End-
.

videre skal Kommunen være berettiget tili Vejen at anbringe

Brandhaner og Hovedvandsmaalere samt de nødvendige Skydehaner

og Stophaner. De nedlagte. Ledninger med Tilbehør skal Kommunens

Vandværk have Ret til at beholde liggende i Vejen, saalænge de

benyttes til Beboernes Forsyning eller til Forsyning af Lednin-

ger i de-tilgrænsende Veje.

VandVærket skal have Ret og Adgang til ved Ledningerne

med Tilbehør at foretage saadanne Reparationer, Forandringer.,

Omlægninger,. Fornyelser og Udvidelser etc. som findegi fornødne
•

eller hensigtsmæssige,



Udskriftens Rigtighed bekræftes:

den /e5 Juni 1959,
IVILDOyMEREN

I IMEN1-fAVNS AMTS //

NORDRE BIRK

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

, 2.

Alle med Ledningernes Nedlægning, Reparationer, Udvidelser,

Forandringer etc. og med Brandhaners og andre Haners Anbringelse,

Fasning 0g Reparation o 	 forbundne Udgifter afholdes af Kommu-

nen, medmindre anden Overenskomst i saa Henseende træffes med Vej-

ejeren eller Beboerne.

3.

Kommunen er, forpligte . til uden Udgift for Vejejerne sne..

rest mulig at udbedre al den Skade, som ved Arbejdernes Udførelse

maatte paaføres Vejen, og til i det hele at drage Omsorg for, at

Vejen og Færdselen paa samme forulempes saa lidt som muligt ved

de omhandlede Anlæg.

4..
Vandværket skal være forpligtet til,at omlægge Vandlednin-

gerne, dog kun paa Vejejernes Bekostning, naar saadan Omlægning

nødvendiggøres ved Anlæg-I-Vejen af Klopkledninger eller lignende.

Fra Vandledningen i Vejen vil der blive leveret Vand til

Beboerne fra Gentofte Kommunes Vandværk efter det til -enhver Tid

for dette Vandværk gældende Regulativ og Takstbestemmelser.

Bestillings-
formular

W	

Jensen & Kjeldskov A/S, København.



9 fæ- gd-
Vangede by
og sogn

øre.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de søn derjydske lands-

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

sogn.

n, cHMSTIENSF.3\1
Landszarer

Oute~o-14.7-eL. EkQe2 tigaQ3

Stempel:	 kr.

•

Bestillings-
formular

H Jensen & Kieldskøv, AIS, København.

den

Akt: Skab 4-	 nr.	 st
(udfyldes af dom kontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokurnenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

eterrinigistfirl H. tI
§ 62 Lov Nr. 236
af 30. April 1946.

X 	 L 8 W AT I. 0 N

I anledning af at Ger på 04endOmman matr. nr. 9 feam.
9 c44 Vangede br og Sogn, ved tekniek forvaltnings Skrivelse

af l7. november 19” rent foraøgevie er sivet tilladelse til

t udfore en Vandret Udluftning af faldstammen gennem tudtag..

støn, erklmrer undertegnede aser af ovennmvnte ejendom herved

for mig og efterfølgende gier% at vi er forpligtet til, så*

fromt der atter forvaltningens Skøn måtte Vise sig mangler

olier ulemper ved den tilladte ordning, $ (wen bekostning at

0Mor4ne faldrortudluftningen gennem taget, således at dieae

bringes i overensstemmelse med efløbareguiativets bestemme/øer.

Denne deklaration bliver på min bekostning at etemte

øg titigie søle servitut på mat? 4 nr.:, 9 tm.. 9 gd", Vangede by

og 	 og med Påtaleret for Gentofte KommunalbeStYrelse.
Med henaYn til de edendømmen p&bvi landø byrder og ser*

tutte* henvises til eijeftd~ø4ø blad i tingbogen.



W•rtens Rigtighed bekræftes.

Indtørt 1 Dagbogen lor Rekreds Ni-, 2, Københavns Amts

nordre Birk, den g ', il
Lyst.
	 Bd. &G 

Akt: &Ib ,Nr. Z

Stempel- og Oebyrfrlhed godtgjort

Pprnstnaende Retsanraserkning

arnuileres,
Københavns Amts 

nordre Birks 
Civildonmerkonter,;

den
4z

•



Stempel:
	

kryire.

sa

Indført i Dagbogen for Ret kreds	 ,benhavns Amts
nordre Birk, den	 V

den

21.	 1 j55
	

G.B. .2  2, 1956 
Akt: Skab 6 nr.
(udfyldes af domm kontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdoku enter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og	 ael ontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn: Matr. nr . 9 fæ af
(i København kvarter) Vangede by og sogn.

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

1>13KLARATION.

SOM en af betingelserne for, at iter meddeles . undertegnede
ejer af ejendommen matr.  nr. 9 fæ af Vangede by og sogn tilladelse
til ved ept.ereiee 8£ en garage på nævnte ejendom .at placere
garagen 2 m nærmere vejen end den gældende tbyelinie, sum er.
10 m fra vejmidten, deklarerer jeg herved for mig og efterfslgende
ejere, at nævnte garage-, når som helst det af Gentofte KoMmunal.
bestyrelse måtte blive forlangt, vil'vere at nedrive uden -udgift
for kommtmalbestYrelsen, og uden at der overfor denne kan rejses

' krav om erstatning i anledning af den påbudte foranstaltning,-
10enne deklaration, som ikke må præjudiceres af pantegæld,

bliver på min bekostning at stemple og tinglyse som servitut På
matg.: nr1, 9 fæ af Vangede by og sogn og, med påtaleret for Gem-
tofte Kommunalbestyrelee.

Med hensyn til de ejendommen allerede på ilende servituter
og byrder henvises til tingbogens indhold.

EPL Tingbog: Bd. g 32,7
Akt: &tip

/-47171''''	 J77/. fi. 1 h i‹,( fil,i,<,4"1:4.1 77~

G. K. T. F.
(?// 1956

' ''YY/1-1-	 /9

,e,
esenp tens Rigtighed bekræft

Bestillings-
formular

H Jensen & Kleldskov, AIS, København.

Foranstaaende Retsanmærkning
wiriu1.1(res.(2,-4-kt

KW-4itl,,,,-.)s A ril	 13.14-s Civildnmrnerkorrtot.,



*** *	 ***	 Side:	 9
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte	 Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3AJ228

Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk 620.000
Vedrørende matr.nr . 9 FÆ m.fl. Anpart 2, Vangede
Ejendomsejer: Adam Abelin
Lyst første gang den: 03.02.2009 under nr.	 2195
Senest ændret den	 : 03.02.2009 under nr.	 2195

Retten i Gentofte den 03.02.2009

Pernille Lund Steffen

•

•



Debitors
navn og bopæl

editors
avn og bopæl

Ejerlav
Vangede
Matr.nr. 9 fæ m.fl.
Anpartsnr. 2
Gade og husnr.
Søbredden 26

Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier):

Pålydende, nyt lån	 DKK
	

620.000,00
- restgæld, indfriede lån	 DKK

	
0,00

- omkostninger, indfriede lån 	 DKK
	

0,00
- forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DKK

	
0,00

Afgiftspligtigt beløb 	 DKK
	

620.000,00

Akt:	 Skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder
Nordea
Realkreditgruppen København
Vesterbrogade 8, Postboks 850
0900 København C
TLF. 33333833

Lånesagsnr. 755450
Tilbudsnr. 010101
Pantebrevsnr. 796349

Afgift DKK 10. 700
c■J

ti

Pantebrev
Kontantlån med rentetilpasning med mulighed for afdragsfrihed efter realkreditlovgivningen
Lånet er udbetalt på baggrund af inkonverterbare stående obligationer

Nærværende pantebrev kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt
dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.

Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel
retsforfølgning.

Adam Abelin
Søbredden 26 13
2820 Gentofte

erkender at skylde

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Trommesalen 4
Postboks 850
0900 København C
CVR-nr. 15134275

GENPART 52030 1,	 2 0000 0020
	

02 2009 T
10 700  i"..1 0 K

ånets størrelse	 DKK 620.000,00

ente- og	 Lånets nominelle rentesats er foreløbig ansat til 5,0016% p.a. Lånets endelige rentesats
etalingsvilkår	 fra udbetalingsdatoen frem til den første refmansiering meddeles ved låneudbetalingen.

Ved en rentetilpasning sker der en refinansiering af lånets restgæld ved udstedelse af nye
obligationer. Ved hver refinansiering fastsættes ydelsen for perioden frem til næste
refinansiering på grundlag af den nye rente.

Lånet refinansieres en gang årligt ved udgangen af hvert kalenderår. Den ved refinansie-
ring fremkomne rente er gældende fra den 1.1.
Antallet af år mellem hver refinansiering kan ændres ved en særskilt aftale mellem debitor
og kreditor.

Lånets bidragssats er 0,0750% pr. kvartal, beregnet af restgælden.

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

SCHJOLIN TRYK KØBENHAVN

V.")

Qv
C>
O

"1"

O

415995
267 G



Ydelsen er for lånets første termin foreløbig ansat til DKK 4.707,97.
Lånets endelige ydelse pr. termin fra udbetalingsdatoen frem til den første refinansiering
meddeles ved låneudbetalingen.

Lånet tilbagebetales som et annuitetslån.

Lånets løbetid er 30 år.

Ydelsen incl. bidrag forfalder
11. marts for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni for perioden 1. april - 30. juni
11. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden 1. oktober - 31. december
Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser.

I pantebrevets løbetid kan der mellem debitor og kreditor aftales afdragsfrihed i en
periode (eller flere perioder) eller i hele lånets løbetid. Der kan derved ikke ske
en forlængelse af lånets løbetid eller ændring i lånets hovedstol. Lånet skal være
fuldt afviklet efter betaling af sidste termin i lånets løbetid.

En aftale om afdragsfrihed skal være indgået enten i forbindelse med lånets udbeta-
ling eller i forbindelse med en refinansiering.

Opsigelse	 Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser.

Den pantsatte	 Matr.nr. 9 fæ Anpartsnr. 2 	 Vangede
ejendom	 9 gd	 Vangede

9 lu	 Vangede

Oprykkende	 40.000,00 DKK Byrde lyst pantstiftende
panteret efter	 2.316.000,00 DKK Nordea Kredit

Kontantlån med rentetilpasning med mulighed for
afdragsfrihed i henhold til realkreditlovgivningen

Respekterede	 De før den 17.06.2004 lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold
servitutter m.v.	 respekterer pantebrevet.

Særlige	 1. Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser
bestemmelser	 Lånet kan alene indfries med obligationer bortset fra det år, hvor lånet skal

refinansieres. Med hensyn til de nærmere vilkår henvises til Nordea Kredits
almindelige forretningsbetingelser - Vilkår for lån.

For pantebrevet gælder i øvrigt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned
efter annoncering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Forretningsbe-
tingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor
sammen med lånetilbud.

Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås
som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige
forretningsbetingelser.

2. Debitors hæftelse for lånet
Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af for-
pligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for
lånet.

Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller an-
dre debitorer i Nordea Kredit.

2



3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit
Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kre-
ditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det
personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af
Nordea Kredits prisliste.

4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling
De ordinære terminsbetalinger består af rente, afdrag og bidrag.

Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld.

Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit.
Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annoncering eller ved særskilt
meddelelse til kunderne.

Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen.

Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder
rente, afdrag og bidrag fra og med udbetalingsdagen.

Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december
for perioderne henholdsvis 1. januar - 31. marts, 1. april - 30. juni, 1. juli - 30.
september og 1. oktober - 31. december. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag
i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag, helligdag eller
nytårsaftensdag.

Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder.
Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning.

I det år der ligger 29 år efter lånets udbetaling, udløber lånet den 31.12.
I det tilfælde at lånet er udbetalt i perioden 1.12-31.12 udløber det den 31.12 i det år,
der ligger 30 år efter lånets udbetaling.

Lånebeløbet tilvejebringes ved salg af inkonverterbare stående obligationer med
en løbetid på op til 11 år.

I de år, hvor lånet refinansieres, sker refinansieringen med virkning fra førstkommende
1.1., hvis ikke det senest den 30.11. er opsagt til indfrielse. Refinansieringen
foretages i henhold til Nordea Kredits til enhver tid gældende "Almindelige
forretningsbetingelser".

Ydelsen på lånet er i hver refinansieringsperiode fastsat således, at der i perioden
opnås fuld dækning for forrentning af de udstedte obligationer samt indfrielse af
obligationerne med undtagelse af det beløb, der skal refinansieres ved periodens
udløb.

Lånets rente og ydelse reguleres ved hver refinansiering i henhold til de vilkår, der
følger af salg af nye inkonverterbare stående obligationer til dækning af refmansierings-
beløbet.

Den under rente- og betalingsvilkår anførte rente er foreløbig. På udbetalingstids-
punktet fastsættes renten og derved ydelsen, der er gældende frem til første
refinansiering, endeligt af Nordea Kredit på grundlag afudbetalingskursen.

rt
Ved refinansieringen udstedes der i december måned det til refinansieringen nødvendige

	 ■C)

beløb i obligationer med en løbetid på op til 10 år. Obligationerne sælges på markedsvilkår.
På grundlag af den realiserede kurs beregnes renten og derved ydelsen for den kom-
mende periode. Renten er gældende fra den 1.1.

O
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På ethvert tidspunkt i lånets løbetid kan Nordea Kredit indføre kurtage og kursskæring
ved refinansiering samt indføre et gebyr i forbindelse med ændring af rentetilpasnings-
periode. Debitor underrettes skriftligt herom med minimum 1 måneds varsel til den
førstkommende refinansiering.

5. Ophævelse/opsigelse
Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige
lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde:

a) Hvis debitor ikke, når Nordea Kredit kræver det, indleverer sin selvangivelse,
årsopgørelse eller regnskab.

b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til
udlandet.

c) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, op-
hæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren.

d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalinger på
dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og an-
dre omkostninger ved ejendommens drift.

e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lå-
net for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og lå-
neudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis bygge-
riet ikke er påbegyndt og afsluttet inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låne-
udbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån.

f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansæt-
telsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter.

g)
 

Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden
anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen
på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet
til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse.

h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende
situationer:

1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsak-
kord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med
en eller flere af sine kreditorer

2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet

3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-er-
hvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned
stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende.

i) Hvis debitor ikke på anfordring godtgør, at ejendommen udover brandforsikring er
forsikret på den af Nordea Kredit forudsatte måde i henhold til vilkårene for
lånetilbudet.

6. Forsinkede eller manglende betalinger
Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente
af restancen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at a dækket Nordea Kredits
udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v.

Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag.
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Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og
oplyses efter anmodning.

Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea
Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis.

7. Lov om kreditaftaler
I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet,
hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvit-
terer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne.

8. Bygninger på lejet grund
Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder
bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret.

Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddri-
velsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som
Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede
lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B.

Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejen-
domsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeri-
et/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få pan-
teretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de
hidtidige bygning(er).

Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten op-
siges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent
til fuld betaling.

9. Pantebreve med selvskyldnerkaution
Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkau-
tionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det.

Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om
der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit.

Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til
debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit
eller andre.

Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor hen-
stand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kau-
tionistens samtykke.

10.Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån
Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån
i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen
ikke kan gennemføres som forudsat.

Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor
rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid.

Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea
Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter.
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Adam Abelin Ægtefælle/registreret partner

1/ 9 -O

11.Forsikring
Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandfor-
sikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med
svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder
således for samtlige disse forsikringer.

12.Særlige bestemmelser for forhåndslån
Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet
ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet.

Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter be-
stemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse.

Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksi-
male lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet
nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lov-
fastsatte grænse.

Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte
værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante
salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side).

Hvis pantebrevet alene underskrives af
debitor, erklærer denne samtidig ikke at
være gift eller have indgået registreret
partnerskab eller at ejendommen ikke
omfattes af lov om ægteskabets rets-
virkninger § 18.

Hvis debitor er gift/har indgået registre-
ret partnerskab, erklærer medunder-
skrevne ægtefælle/registreret partner
samtykke i pantsætningen. Er under-
skrevne medejer af det pantsatte, un-
derskrives som debitor.

Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

Pantebrevet består af 8 sider.

Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen:
Der meddeles samtykke til pantsætningen

Adkomsthaver
	

Ægtefælle/registreret partner

Vitterligheds-	 Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighed og debitor/debitorers
vidner	 samt ægtefællens/registreret partners myndighed

Navn

Stilling

Bopæl

Maria Brødsgaard
Bankrådgiver
Norgårdsvej 18 E. 2,tv.

28fln Lyn(3by

Navn

Stilling

Bopæl

LUN Sand Pedersen
Bankrådgiver
Vlbekegade 29, 2.th.
2100 København Ø

Underskrift
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Vitterligheds-	 Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og adkomsthaver/
idner	 adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed

Navn	 Navn

Stilling Maria Brødsgaard	 Stilling
Bankrådgiver
Nørgårdsvej 18 E, 2.tv,

BopælBopæl 2800 Lyngby 18

nderskrift

rklæringer	 Pantebrev nr. 796349 er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 1

415995

267 G
	

SCHJØLIN TRYK KØBENHAVN


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

