
sks.nr. SKS SK-188/2006

14. maj 2007

I IIII I Il

Reten i Gentofte
Matr.nr. 26 A, Vangede

Nybrovej 57, 2820 Gentofte

Skifteretsattest om privat skifte
Det attesteres, at boet efter
Navn

Vibeke Edit Olsen

Adresse

Nybrovej 57, 2820 Gentofte

Født den
	

Død den
14-04/22
	

20. marts 2006

den 25. april 2006 er overtaget til privat skifte af nedennævnte arving

Navn og adresse

Niels Erling Olsen, Nybrovej 59, 2820 Gentofte
Bodil Schwartz-Sørensen, Kongestien 29, 2830 Virum

Det private skifte omfatter tillige boet efter tidligere afdøde ægtefælle

Navn

Knud Edvin Olsen

Født den
	

Død den
07-06/22
	

27. august 1999

Underskrift

j%1~
Hanne Halfdaner
ktfm.

SK25A

111111
88313406 3 B 686

A005-68-339A

STD074819-524-5701-K240.02-11-L32-M14-POIAK16



ANMELDER: J.nr.. 107593

Advokat Christian B. Elmer

Kalvebod Brygge 39 - 41

1,560 København V.

Tlf. 33 300 200

Nærværende- skifteretsattest begæres herved tinglyst som adkomst

for boet eftet Vibeke Edit Olsen vide privat skiftende arvinger

i ejendommen matr.nr . 26 A, Vangede beliggende Nybrovej 57,

2820 Gentofte.

Med hensyn til servitutter og rettigheder henvises til ejen-

dommens blad i tingbogen.

KØbenhavn den 24. maj 2007

Forannævnte ejendom wtr.nr...
er under løbe nr‘ b5 OS pr. 1/1 —0
ansat til kontantefendomswerdi 	  kr.	 SO- 0 ö
heraf kontantgrundværdi 	  	  kr.
Ejendommen udgør ikke landbrugsejendom, og er ikke 	

3 .C\År\.)

i matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom.

GENTOFTE KOMMUNE
KOMMUNESERVICE BOLIGØKONOMITEAMET

Den 225 S -

.

SUSANNE ØRBERG



Side:	 3

* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen• Akt.nr.:

B 686

Påtegning på Skifteretsattest.
Vedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Boet efter Vibeke Edit Olsen
Lyst første gang den: 07.06.2007 under nr. 12465
Senest ændret den : 07.06.2007 under nr. 12465
Storkunde opkrævning - Dkk 1.400

Lyst som endelig adkomst

Retten i Gentofte den 13.06.2007

Susanne Midjord

•

•

•





GENTOFTE KOMMUNE
ØKONOMI- OG SKATTEFORVALTNINGBN.

Den /f/ /L) 19

Nl. HO ORG-JENSE'.

Anmelder:

DEN DANSKE BANK
Vangede Afdeling
Vangede Bygade 98 Telefon 3975 0980
2820 Gentofte	 Telefax 3975 0981

Nærværende skifteretsattest begæres herved tinglyst som adkomst for
Vibeke Olsen på ejendommen matr. nr . 26 A Vangede, beliggende Nybro-
vej 57. 2820 Gentofte.

Gentofte, den 13.oktober 1999

Forannævnte eiendom matr.nr.4l./9- 7P,/,‘,',...-
er under løbe nr.,:3 6,1,67 pr. 1/1 19 9 '‘)
ansat tll kontantejendomswerdi 	 kr./ 70. ,OiC2
heraf kontantgrundværdi 	 kr. iyv,,,çcr
Ejendommen udgør Ikke en landbrugsejendom, og er Ikke
I matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom.

•



Side: 3

Akt.nr.:
B 686

	

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

Påtegning på Skifteretsattest.
Vedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Vibeke Olsen
Lyst første gang den: 20.10.1999 under nr. 32872
Senest ændret den : 20.10.1999 under nr. 32872

Lyst som endelig adkomst

Retten i Gentofte den 28.10.1999

Line Drud Benche

•

•



Danske Bank A/S hæfter for disse oplysninger
Pålydende, nyt lån
- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån
- Indfrielsessum, indfriede lån
- Omkostninger, indfriede lån
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån

Afgiftspligtigt beløb
Ved beregningen er anvendt kursværdier
Ved beregningen er anvendt nominelle værdier

DKK
DKK
	 O

DKK s
DKK
DKK

DKK

Akt: Skab nr. <1
(udfyldes af dommerkontoret)

Sælgerpantebrev 111 (Sæt kryds)

•

Reference: 4190122859

Ejerlav:	 Vangede
Matr. nr.:	 -26 a

Gade og husnr.: Nybrovej 57

Afgift: DKK . c;17,01,-

Anmelder:
■ anske Bank A/S

it Service
Hol - • Kanal 2-12
1092 lk ,enhavn K
Telefon 33 • 00 00

Danske Bank
Bolig Service
Omprioritering
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Tlf. 43 39 12 56
t-t t 4 o 12s11S2-

Pantebrev

Debitors
navn og bopæl:

Vibeke Olsen
Nybrovej 57
2820 Gentofte

GENPART 311101 01 0000.0098 	 15.04.2005 TA
1.500,00 K

erkender herved at skylde

Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

DKK 300.000,00 skriver danske kroner trehundredetusinde 00/100.

Lånet er et stående lån (afdragsfrit) over 30 år. Lånet skal betales tilbage på en gang 30 år efter
lånets udbetaling.

Kreditor kan dog til enhver tid, når pantebrevet har løbet i mindst 10 år, med 3 måneders
skriftligt varsel kræve, at debitor begynder at betale pantebrevet tilbage som et annuitets-
lån med variabel rente og dermed variabel ydelse og over en periode, der vil medføre, at
pantebrevet vil være indfriet i sin helhed 30 år efter lånets udbetaling, og i øvrigt på vilkår
som fastsat af kreditor.

Pantebrevet skal forrentes fra udbetalingsdagen med en variabel rente, der svarer til renten på
indskudsbeviser, som til enhver tid er fastsat af Danmarks Nationalbank. Renten på indskudsbevi-
ser (referencerente), er p.t. på 2,15 procent om året. Her til kommer et rentetillæg på 1,85 procent-
point, der er fastsat af kreditor. Det giver i alt en rente på p.t. 4,00 procent om året.

Rentetillægget er fast, indtil der er gået 10 år fra første termin. Herefter kan kreditor ændre rente-
tillægget op eller ned i overensstemmelse med kreditors til enhver tid værende ret til at ændre rente
j f. kreditors "Almindelige forretningsbetingelser — forbrugere".

Kreditors
navn og bopæl:

Lånets
størrelse:

Lånetype, rente- og
betalingsvilkår

NB. Bopælsforandring skal meddeles kreditor
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4/sidste side, pkt. 9a.
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Hvis Danmarks Nationalbank ikke længere fastsætter rente på indskudsbeviser, er kreditor beretti-
get til at vælge en anden tilsvarende referencerente.

I pantebrevets løbetid betales alene renter, medmindre debitor begynder at betale pante-
brevet tilbage.

Renten beregnes kvartalsvis bagud og betales hver 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. de-
cember termin. Første rentebetaling er den 31. marts 2005 termin, hvor debitor betaler rente for pe--
rioden 1. januar 2005 til 31. marts 2005. Sidste rettidige betalingsdag er de nævnte terminsdatoer.

Opsigelse:	 Debitor kan indfri pantebrevet helt 'eller delvis når som helst.

Den pantsatte
ejendom:	 Matr. nr. 26 a Vangede

Oprykkende	 DKK	 11.300,00 BRF Kredit 	 5,00% inkonvertibel
panteret efter:

,)

Respekterede
servitutter m.v.
(henvisning til
tingbogen til-
strækkelig)

Med hensyn til de servitutter og andre byrder, der nu påhviler ejendommen henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen. •

Særlige bestemmelser:

Pantebrevet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte, herunder i tilfælde af tvangsauktion.
Pantebrevsformular A, pkt. 8 og pkt. 10 er således fraveget i dette pantebrev. Overdragelse
eller overgang til medejer, ægtefælle, registreret partner, livsarvinger eller samlever af sam-
me eller af modsat køn, hvormed der i de seneste 2 år har været etableret et ægteskabslig-
nende forhold med fælles folkeregisteradresse, betragtes ikke som ejerskifte.

Hvis renten/ydelsen ikke betales rettidigt, forfalder pantebrevet til indfrielse, ligesom der pålø-
ber morarenter og gebyrer i overensstemmelse med de regler, kreditor til enhver tid har fastsat
herom. Pantebrevsformular A, pkt. 2, bestemmelser om løbedage, gælder ikke for dette pante-
brev.

For pantebrevet gælder i øvrigt kreditors til enhver tid gældende "Almindelige forretnings-
betingelser — forbrugere", i det omfang disse ikke er fraveget ved bestemmelserne i dette pan-
tebrev.

Hvis et beløb, som debitor skal betale ifølge dette pantebrev, ikke betales rettidigt, skal debitor
betale morarenter af beløbet fra og med forfaldsdagen til den dag betalingen sker. Morarentesat-
sen for restancer fastsættes til kreditors til enhver tid gældende restancerente for lån.

Debitor har ved underskrift på dette pantebrev modtaget kreditoplysninger i h.t. Kreditaftalelo-
vens § 8a og § 8b.

Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, hvis ejendommen udlejes. Opsigelse kan dog ikke
ske, hvis der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelser i
lejeperioden. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis ejendommen lejes ud til familiemedlem-
mer i lige linje.

Ejerskifte

Lebedage

øvrige lånevilkår

Morarenter

Kreditoplysninger

Udlejningsklausul:

•
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I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 4).

Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig
at være ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at den pantsatte
ejendom ikke er omfattet af § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger.

Dato:
	 4. apvil ZOOS

Som debitor - Vibeke Olsen

Som debitor -

Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, og den pantsatte ejen-
dom er omfattet af § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger, giver med-
underskrevne ægtefælle/registrerede partner saintyld(Q til pantsætningen.
(Er ægtefællen/den registrerede partner medejer og skal denne være
meddebitor, skal der i stedet underskrives som debitor).

Dato:

Som ægtefælle/som debitor og pantsætter

Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og underskriverens/underskrivernes
myndighed.

...	 .e,f_
1\1

Navn:	 t
(

1	 e
,  Otseil . 	 Navn:

Stilling:	 9...1.4,...r.ek!,1'!kv."1,v)tZet-.	 Stilling:
Bopæl:	 l\LI i rc"t sier 59	 	 Bopæl:

.... L, ‘5_1,-	 ,̂-;i-`i'zs:	

4fr -	 1-c.r e-_.)	 ._..-E7 
ç->L> c) -N377.) Prif_

	

Underskrift: 	   

7/ 2, 2 i C i7. ---P(G 7" G' GS

/i7G7OL /9/ /9 / 2 7 ex-

Underskrift: 	
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Side:	 5

Akt.nr.:
B 686

	

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

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000
<Tedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Vibeke Olsen
Lyst første gang den: 14.04.2005 under nr. 13140
Senest ændret den : 14.04.2005 under nr. 13140

Anm:
Pantebrev Danske Kredit Realkredit A/S, Dkk 326.000

Retten i Gentofte den 14.04.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen

•

•



Akt: Skab
(udfyldes af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

26 a Vangede by
og sogn.

Gade og hus nr.: Garnme imo seve j 6 .
(hvor sådant findes)

•

Bestil lings-
formular

D

Lån Nr. 	  513/0 2. Afdeling 1. Serie.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, Skadesiosbreve, •. kVitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

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

liel= bopæl: 
Kreditkassen for Husejerne

Kreditors 111	 i Kjøbenhavn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
HOLGER MORVILLE

VEKSELERER OG ackIsIKIER

FREDERIKSBERGGADE 20
Viffl.* -KØBENHAV N, K. *lel

, "Stempel:	 22 kr. 60 øre.P
Undertegnede

chauffør Knud Olsen

erkender herved at være skyldig til

KREDITKASSEN FOR HUSEJERNE I KJØBENHAVN

den sum 	 11 ..30.0	 kr., hvilke 	

	

--	 elleve	 tusinde	 tre	 hundrede --- 	 kr.
er debitor udbetalt i Kreditkassens 5 0/0 kasseobligationer af 2. afdeling 1. serie. I forhold til
denne gæld er debitor sammen med Kreditkassens nuværende og tilkommende debitorer i over-
ensstemmelse med statutterne solidarisk ansvarlig for de tab, som Kreditkassen måtte komme til
at lide, ligesom debitor iøvrigt forpligter sig til i et og alt at opfylde de forpligtelser, som
ifølge Kreditkassens statutter påhviler dennes debitorer, herunder til at tilbagebetale .og fOrrente
gælden på følgende måde:

Af lånets ovennævnte hovedstol betales en uforanderlig kontant halvårlig ydelse af 2,69 0/0
eller 	 303	 kr.9 7  øre. Heraf tilfalder ifølge statutterne 0,05 0/0 af hovedstolen ad-.
Ministrations- og reservefonden, derefter beregnes den halvårlige rente med 2,50 0/0 af det ved det
pågældende halvårs begyndelse skyldige beløb, og resten af ydelsen afskrives som afdrag på
gælden. De halvårlige ydelser, der beregnes for halvårene 1. januar til 1. juli og 1. juli til
L januar, forfalder til betaling for førstnævnte halvår i juni termin og for sidstnævnte halvår i
december termin. Første gang betales ydelsen i 11 	 j.un.i 	 termin 19	 53

'Lånet vil med den ovennævnte terminsydelse være tilbagebetalt i løbet af 119 terminer.
Kapitalen :er med de i statutterne nævnte forbehold uopsigelig fra Kreditkassens side. Der-

imod kafi lånet fra debitors side opsiges — helt eller delvfst — til kontant indfrielse i en juni
eller december termin med 1/2 års forudgående varsel, ligesom det i overensstemmelse med
statutterne nårsomhelst helt eller delvist uden varsel kan indfries med Kreditkassens kasseobfi-
gationer af samme rentefod, afdeling og serie som dem, hvori lånet er ydet.

Ethvert beløb, der skal indbetales til 'K reditka'SSeii i en: juni eller december termin, er
rettidigt indbetalt, når det er indgået i Kreditkassens kasse den sidste søgnedag i terminsmå-
neden.

Debitor forpligter sig til som depositum i henhold til statutterne at indbetale 2 0/0 af hoved-
stolen, hvilket beløb betales med 1 /2 0/0 i hver af de 2 første terminer sammen med terminsydelsen,
medens der med den resterende 1 0/0 forholdes på den i statutterne angivne måde.

Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver debitor herved kreditor
f ør s t e 	prioritets panteret i den debitor ifølge adkomst, tinglyst
	 tilhørende ejendom matr. nr.....26 a- Vangede...ty

Ga  e.lmosevej  6, 

af , areal .	 953 m2, hvoraf vej • 	m2, af hart-
korn • 1*	 alb,	 Bygningerne er brandforsikret for.: 	 62.000  kr.

Journal nr,	 103 //553.
Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

Form. 5C



Foranstående og jævnsides pantehæftelser: Ingen.

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder:

Kreditor respekterer dokumenter, lyste 26/6 1918, 16/5
1923, 10/11 1930 m.m. og 14/1 1953.

Indført i Dagbogen for Retakreda Nr.2, }~1b:,!avfls Amts

ierdre Birk, den	 6 —	 —
1411L ni.er et lit	 3Akt Skab ()2, lik

Genpar ens Ri gtighed bekræftes,

løvrigt underkaster debitor sig nedenstående trykte bestemmelser

(Justitsministeriets pantebrev-formular I)

med følgende tilføjelser:
Dette pantebrev giver — udover det i punkt 3 nævnte — sikkerhed for betaling af, hvad

debitor ifølge de ham påhvilende statutmæssige forpligtelser måtte have at erlægge, herunder
bidrag til administrations- og reservefonden og tilsvar efter statutterne for det solidariske ansvar.

Til punkt 5 føjes: Foranstående bestemmelse gælder også, når en fast ejendom kun del-
vist er indrettet med en særlig erhvervsvirksomhed for øje.

Udover det i punkt 8 stipulerede vedtages, at gælden ligeledes forfalder til betaling, hvis
pantet ikke holdes i god og forsvarlig stand, hvis afhændelse foreligger, selvom ejendomsover-
dragelse ikke fuldbyrdes ved skøde, samt når pantet ved arv eller på anden måde går over til
en ny ejer. I tilfælde af ejerskifte kan det dog tillades den nye ejer at indtræde i gældsforholdet
til Kreditkassen i overensstemmelse med 'statutterne.

København, den 	 3. 	 jui 1953 	

Knud Olsen

Som ægtefælle tiltræder:

Vibeke Olsen

Underskrevne bevidner herved, at ovenstående underskrift af debitor er ægte, at underskriftens
dato er rigtig, og at debitor er myndig.

Navn: 	 Erik Nielsen 	 Navn • 	

Stilling 	 sagfører,  cand. jur.	 Stilling.•

Bopæl: 	 6  gstergade, K.",	 Bopæl: 	  



.	 øre.

•ettpart ' s Rigtighed bekræftes.

Jensen & Kieldskov, AIS, København.

Bestillings-
formular

H

),--
6Akt: Skab 	 nr. 6 8-6, _

(,,, „,,des af ommerkontoret)

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

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

26 a,
Vangede by og sogn,
Gammelmosevej 6.

~7,12A-7

DVel

Stempel:

DERI,ARATIO N.
V!~IP~«~~.0..~..~

Søm en af Gentofte Kommunelbestyrelee stillet betinge/se tor
tilladelse til bibeholdelse at en . tidligere opført garage eg et skur
på ejendommen matr. nr. 26 a, Vangede by og segn, eåledeo som en.
givet på den til Gentofte kommuneo bygningsvmsen indeendte plen
at august 1954 G.B.16614954	 deklarerer undertegnede herved
for mle og efterfølgende ejere af nmvnte ejendom, at de per«.
4ende bygninger når som helst kommunalbestyrelsen måtte tinde an.
ledning til at forlange det, den loves fjernet på ejerens bekost.
alag, eg tiden at der overfor kommunalbewtyrelsen kan krom» er-
statningi anledning er den påbudte foranstaltning.

Denne deklaration bliver på min bekostning at stemple og
tinglyse som aervitutteflttende på ejendommen matr. nr. 26 ø, Vaner^
gede by og eegn, og med påtaleret for Gentofte kommunalbeotyrelse.

Ned hene til de ejendommen påbvilønde servitutter byrder

eg hmftelser henvis« til ejendommens blad i tingbogen.

den 7/3	 1958.

z.,
Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts

nordre Birk, den /V5- /9i3 — -

Lyst. Tingbog: Bd. 70
Akt: Skabte Nr. 6s



kr.	 øre Akt: Sk
(udfyldesMatr.nr. 24 cSgempel:

m.fl. af Vangede
by og sogn.

nr.
merkontoret)

•

Mtr. nr., ejerlav, sogn :

(i København kvarter)
eller (I de senderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Anmelder;

Knr.Hrsr;r_,sg,:lu'

ved 5-,hrt5'	 orne
IfQrvepr,,de 45 -	 ,

BESTEMMELSE R,

som ved ekspropriation efter reglerne i forordning af 5. marts 1845
i anledning af anlægget af en motorvej vest om København m.v. er

pålagt visse ejendomme af Vangede by og sogn, Sokkelund herred,

Københavns amt, og som bliver at sikre ved tinglysning:

Ejeren af dette matr.nr. er plig-

tig at respektere, at der på det på vedhæfte-

de rids angivne areal af ejendomffien er.nedlagt

en 100 mm vandledning, tilhørende Gentofte

.kOMMUfie og at der i'en'bredde af en meter på

hver side af ledningen ikke foretages opførel-

se af bygninger_m.v. eller beplantning af

træer.

Matr.nr. 26	 af

Vangede by og sogn.

•
Ejeren er endvidere pligtig at

tåle, at der foretages fOrnødent eftersyn og

vedligeholdelse samt oprensning af ledningen,

mod at eventuelt derved forvoldt skade erstat-

tes.

I mangel af mindelig overenskomst

fastsættes erstatningen af uvildige, af retten

udmeldte mænd.

Gentofte kommunalbestyrelse er

påtaleberettiget.

Kommissarius ved Statens ekspropriationer på Øerne.

Torvegade i.5.

København K., den	 /17 januar l963.

Terndrup.

Bestillings.
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København



Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 3, Københavns Amts
nordre Birk, den

Lyst

19 M

Genpart	 Rigtig	 bekræftes.



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

eller (i de sonderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn.

Akt: Skab oi,. nr.
(udfyldes af doinmerkontoret)

Købers

Kreditors i 
bopæl:

formular

c

Gade og hus nr.:
	 Anmelder:

M.C.J.1960 nr.920

Fortegnelse

over

nogle i anleaning af anlæg af en

motorvej vest om København i henhold
til lov nr. 168 af 11-4-1942 ekspro-

prierede arealer af Vangede By og Sogn,

Sokkelund Herred, Københavns Amt.

I I I I IHI I I I I il li I I
S00337043S 3_B_686
A00568339A 88313406

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.



Hartkorn
som bortfalder

Td. Sk. Fk.	 Alb. Td.	 Sk. Fk.

Hartkorn
som overføres

Alb.

Fremtidigt
Matr. Nr. Anmærkning

uden

MEP

arealet er aflagt offentligt vejareal.

arealet er aflagt offentligt vejareal.

arealet er aflagt offentligt vejareal.

GO.

Mer

arealet er aflagt offentligt vejareal.

arealet er aflagt offentligt vejareal.«ØD

uden

1

Til Motorvejen.

II 1111 II 1111
S003370448 3_B_686
A00568339A 88313406

I	 A
Kommijsarl
tand even

T E 8 T, E R E 8.
s ved 8tten eksprc
4, København K., der

priationer på Øerne,
ZL/februar 1967.

Lindtner

Løbe
Matr. Nr. Hidtil værende Ejerer Det afgivne Areal overdrages til __.

ha

Geometrisk
Areal

m2

Vangede By.

?57 8g Gentofte kommune Staten 15 77

?57 8bo -	 - - 6

Len uden -	 - - 4 34

158 7a -	 - - 1 76

60 59a -	 - - 8

i
Isn uden -	 - - 1 19

- - -	 - -
,

1 50

- 26a -	 - - 36

1
63 5f -	 - - '22 20

1
.en uden -	 - - 1	 1 58

- - -	 - - .zd

Tilsammen: Staten 48 89

i1

1
1



111111111111

Indført ndigbogsn for retskreds nr..

Gentofte civilret,

dan 2 I FE 1967

Lyst

it!enpartsens ligtighed bekræftes.

S00337045S 3_B_686
A00568339A 88313406



Matr.nr. 26 a Vangede.

Akt: Skab
(udfyldes 	mmnerrkontbg

GENPART 272819 01 0000.0098 	 10.09.2004 TA
1.400,00 K

Anmelder:
Telia Networks
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup
Tlf. 88 31 31 31

J.nr. : 2046575 / tj / kc

DEKLARATION

Undertegnede ejer meddeler hermed på egne og efterfølgende ejers vegne Telia
Networks, filial af Telia Nåttjånster Norden AB, Sverige, Colt Telecom A/S, Global
Connect A/S, NESA Net A/S og Novo Nordisk NNIT A/S samt efterfølgende kabelejeres
vegne (herefter refereret som selskaberne), ret til på den mig tilhørende ejendom,
matr.nr. 26 a Vangede at nedlægge - i en og samme arbejdsgang - telekabler og
kabelrør i jorden i trace, som vist på vedhæftede deklarationsrids af d. 18-8-2004.

Selskaberne har ret til senere at etablere telekabler i kabelrørene, men ikke ret til at
nedlægge nye kabler eller rør i traceen ved gravning.

Selskaberne har i tjenesteanliggende ret til uhindret adgang til telekabler, kabelrør
(nedenfor under et kaldt teleledninger) med værktøj og materiel. Så vidt muligt skal
ejeren af ejendommen adviseres forinden, og vedkommendes anvisninger vedrørende
færdsel på ejendommen skal efterkommes.

Selskaberne betaler en samlet servituterstatning på kr. 5.000,00 i forbindelse med
tinglysning af nærværende deklaration. Erstatningen dækker retten til at have
teleledninger liggende, til senere at etablere telekabler i de etablerede kabelrør og til
uhindret adgang i tjenesteanliggender.

Selskaberne yder erstatning for skader ved nedlægning af teleledninger, ved senere
etablering af telekabler i kabelrør og ved andet efterfølgende arbejde med teleledninger.
Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere
tidspunkt, erstattes ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved arbejde med
teleledninger. Skaderne skal anmeldes til og besigtiges af selskaberne, forinden
reparation foretages.

Teleledningerne er nedlagt i en mindste dybde på 50 cm i trace. Ved arbejde i
nærheden af teleledningerne, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af
teleledningerne, skal arbejdet anmeldes til selskaberne senest 5 dage, før det
påbegyndes. Selskaberne vil så for egen regning træffe de nødvendige foranstaltninger
til sikring af teleledningerne.

Den danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed	 Blanketnummer 278A



Dato: (0 . 5,1341,142.g_

For Gentofte Kommune :

Beskadiges en af deklarationen omfattet teleledning, erstatter skadevolder selskabernes
udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Er skaden forvoldt af enten ejeren eller lejeren af arealet eller af en person, der handler
på disses vegne og ansvar, begrænses selskabernes erstatningskrav til det beløb,
arealejer har fået udbetalt i servituterstatning. Ansvarsbegrænsningen bortfalder, hvis
skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke for skader
forvoldt af maskinstationer eller entreprenører, der bestilles til at udføre arbejde for
ejer/lejer.

Har skadevolder en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder
begrænsningen af selskabernes erstatningskrav kun den del af kravet, som ikke dækkes
af forsikringen.

Selskaberne kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på den
førnævnte mig tilhørende ejendom.

Påtaleberettiget er Telia Networks, Filial af Telia Nåttjånster Norden AB, Sverige, Colt
Telecom A/S, Global Connect A/S, NESA Net A/S og Novo Nordisk NNIT A/S.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder
henvises til ejendommens blad i tingbogen. Deklarationen respekterer uden yderligere
samtykke alle kommende pantehæftelser samt kommende servitutter, hvis udøvelse
ikke er til hinder for selskabernes tillagte ret.

Som ejer af matr.nr. 26 a Vangede :

Dato: '?71., - 2004

(Vibeke Olsen)

Stiftelsen af foranstående byggeservitut tiltrædes i henhold til planlovens § 42.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Gentofte Kommune Teknisk Forvaltning, den

•

•

•

•



Esbjerg, d. 18-8-2004

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

J.	 nr.

2046575 tj / kc
/_. LANDINSPEKTØRERNE
--'	 SYD	 I/S

KRONPRINSENSGADE 68. 6700 ESBJERG. TLF. 75 12 13 66

Tinglysningsrids i 1: 1000 vedr.
kabeltrace over

matr. nr . 8 dr og 26 a
Vangede

Landinspektør

Den danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed Blanketnummer 278A



	

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Vibeke Olsen
Lyst første gang den: 10.09.2004 under nr. 38952
Senest ændret den	 : 10.09.2004 under nr. 38952

Retten i Gentofte den 10.09.2004

Donna Overballe

Side:	 4

Akt.nr.:
B 686



Matr.nr. 26a m.fl.
Gentofte

GENPART 268993 01 0000.0098	 18.08.2004 TA
1.400 y 00 K

3(:)5.2`1
	

Anmelder:

Kommissarius
ved Statens Ekspropriationer på øerne

Vester Voldgade 123, 3.
1552 København V

Tlf. 33 92 72 30 - Fax 33 11 54 75

FORTEGNELSE

over ejendomme, der er berørt af ekspropriation
efter reglerne i Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

(lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999)
i anledning af udbygning af Motorring 3
fra Jægersborg til Holbækmotorvejen.

<0 P
Ede I3v

måtr nr

Ekspropriationens omfang .0riihtlig:størreise-
af areal der ved,.
spropnationene'r

' ejendommenn
ixn'terVtlij-stpielSe

af.deteissi*)piid=‘,
",re e,ar,dal,Wrn	 ' "

eniitutparæg
-;:	 	

157-11

Gentofte

Anm.: m, h26a

157-13

Gentofte

Anm.: m, n, h24m

157-15

Gentofte

Anm.: h24p

157-21

Gentofte

Anm.: I, m, h8dr

157-22

Gentofte

Anm.: I, m, h31f

157-23

Gentofte

Anm.: I, m, h31a

Denne fortegnelse er udarbejdet på grundlag af den afholdte ekspropriationsforretning.

Udbygning af M3 / 031007.44 GAA/ssp



Udbygning afK/13 / 031007.44 GAA/ssp

Et eksemplar af udskriften af forhandlingsprotokollen for ekspropriationsforretningen den 3. juni
2004 vedlægges.

Ballerup, den 13. august 2004.

f. Knud Nielsen
Ledende landinspektør.

sign.
Gunnar Aage
Landinspektør

Yderligere oplysninger om ekspropriationens omfang vil kunne fås ved henvendelse til
kommissariatet (tlf. 33 92 72 30).

ATTESTERES

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer
på Øerne, den /7-4.-_,?_frutl

Erling Christensen

t'

•
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	*** 	*	 ***	 Side:	 3
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 I 682

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 24 P, Gentofte
Ejendomsejer: Andelsboligfore. Aurora
Lyst første gang den: 18.08.2004 under nr. 36524
Senest ændret den	 : 18.08.2004 under nr. 36524

Lyst på matr. nr . 24 P, 8 DR og 31 A Gentofte
Afvist f.s.v.a. matr. nr . 26 A, 24 M og 31 F Gentofte idet nærværende
matr. nr . ikke findes i tingbogen.

Retten i Gentofte den 23.08.2004

Mie Skydt Heding

r'



Matr.nr. 26a m.fl.
Vangede	

Anmelder:

Kommissarius
ved Statens Ekspropriationer på Øerne

Vester Voldgade 123, 3.
1552 København V

Tlf. 33 92 72 30 - Fax 33 11 54 75

Påtegning
af dokument nr. 36524 lyst den 18.08.2004

I nærværende dokument er berørte matr.nre. fejlagtigt anført beliggende i ejerlavet Gentofte, mens ejerlavet
retteligt er Vangede.

I den anledning begæres følgende berigtigelse:

Nærværende dokuments bestemmelser slettes i tingbogen f.s.v.a.
matr.nre. 24p, 8dr og 31a Gentofte og tinglyses på matr.nre. 26a,
24m, 24p, 8dr, 31f og 31a Vangede.

Ballerup, den 13. oktober 2004

f. Knud Nielsen
Ledende Landinspektør

sign.
Gunnar Aage
Landinspektør

ATTESTERES

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer
på Øerne, den Ç1/1

Erling Christensen
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 24 P, Gentofte
Ejendomsejer: Andelsboligfore. Aurora
Lyst første gang den: 18.08.2004 under nr. 36524
Senest ændret den : 08.11.2004 under nr. 44833

Aflyst af Tingbogen den 08.11.2004

Retten i Gentofte den 08.11.2004

Lene Granau

Side:	 4

Akt.nr.:
I 682

•

•



***
*
***

Side:	 5

Akt.nr.:
AS 672

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

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 8 DR, Gentofte
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 18.08.2004 under nr. 36524
Senest ændret den	 : 08.11.2004 under nr. 44835

Aflyst af Tingbogen den 08.11.2004

Retten i Gentofte den 08.11.2004

Lene Granau

•

•1

•



*** *	 ***	 Side:	 6
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 J 164

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 31 A m.fl., Gentofte
Ejendomsejer: Andelsboligforeningen matr nr 31 A og m.fl.
Lyst første gang den: 18.08.2004 under nr. 36524
Senest ændret den	 : 08.11.2004 under nr. 44837

Aflyst af Tingbogen den 08.11.2004

Retten i Gentofte den 08.11.2004

Lene Granau

R
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E
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•



*** *	 ***	 Side:	 7
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

* *** *** Tinglysningsafdelingen
	 B 686

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Vibeke Olsen
Lyst første gang den: 08.11.2004 under nr. 44839
Senest ændret den	 : 08.11.2004 under nr. 44839

Tillige lyst på matr.nr . 24 m, 24 p, 8 dr, 31 f og 31 a alle Vangede
men foreløbigt indført med frist til 03.01.2010 til endelig ekspropri-
ation.

Retten i Gentofte den 08.11.2004

Lene Granau•

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

Påtegning på Pantebrev. Dkk 11.300
Vedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Boet efter Vibeke Edit Olsen
Lyst første gang den: 06.06.1953 under nr. 13124
Senest ændret den 	 : 10.10.2007 under nr. 21541

Aflyst af Tingbogen den 10.10.2007

Retten i Gentofte den 16.10.2007

Jeanne Sjøholm

Side:	 6

Akt.nr.:
B 686

•

•



Tom Kristiansen

•

Side

Allonge til pantebrev DKK. 11.300,00 til BRFkredit med pant i matr. nr . 26a Vangede

Afgift kr. 0	 Anmelder:

PRODUKTSER VICE

Klampenborgvej 205
DK-2800 Kgs. Lyng::"

Tlf. 45 93 45 93

Nærværende pantebrev kvitteres herved som fuldt indfriet til aflysning af tingbogen.

Pantebrevet består af	 sider.

BRFkredit, 27. september 2007.

9272-151-937

FORMULA
TRYXAGER
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*** *	 ***	 Side:	 11
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen	 D 192

Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk 3.050.000
Vedrørende matr.nr . 14 BE, Vangede
Ejendomsejer: Bettina Bømler m.fl.
Lyst første gang den: 10.10.2007 under nr. 21563
Senest ændret den 	 : 10.10.2007 under nr. 21563

Anm:
Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk 3.244.000
Pantebrev Danske Bank A/S, Dkk 500.000

Retten i Gentofte den 16.10.2007

Ib Thiersen•

•



Navn:

Adr.:

Tlf.nr.:

Sagsnummer:
2263.2192-02-1 (01)
Side	 1 af 10

Anmelder

ns

k(
Kreditor hæfter for disse oplysninger
Pålydende nyt lån	 3.050.000DKK
- Restgæld, indfriede lån 	 3.174.940DKK
- Omkostninger, indfriede lån	 ODKK
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 	 1.900DKK
Afgiftspligtigt beløb
	

ODKK

Ved beregningen er anvendt den nominelle værdi

Gade og husnr: Ellegårdsvej 80

Bank 1

Bolig Service
Omprioritering
Holmens Kanal 2 - 12
1092 København K
Tlf. 45 13 52 70

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

Afgift: DKK /y(' 1

Ejerlav:
	 Vangede	 Akt:	 skab	 nr.

(Udfyldes af ting-
Matr. nr.:
	 14 BE Vangede	 lysningskontoret)

PANTEBREV
Kontantlån med rentetilpasning og afdragsfrihed

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

Debitors	 Steen Christensen
navn og bopæl: Ellegårdsvej 80

2820 Gentofte

Bettina Bømler
Ellegårdsvej 80
2820 Gentofte

erkender herved at skylde

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

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

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



Sagsnummer:
2263.2192-02-1 (01)
Side	 2 af 10

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

3.050.000 DKK

4,57% årlig rente, der er foreløbig ansat. Den kvartårlige
ydelse (excl. bidrag), der ligeledes er foreløbig ansat, ud-
gør 1,1434% af hovedstolen. Herudover betales
bidrag 0,5444% p.a. beregnet af restgælden dog minimum
800 DKK p.a. pr. lån.
Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan. - 31. mar.,

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

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

Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Matr.nr.
	 •

14 BE Vangede

Ingen

Lånets
størrelse:

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

Opsigelse:

Den pantsat-
te ejendom:

Oprykkende
panteret
efter:

Respekterede De før den 21.02.2007 lyste.
servitutter
m.v. (Henvis-
ning til
tingbogen til
skrækkelig)

Særlige bestemmelser:

1. Udlånsbetingelser.

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

2. Lånets afvikling.

Lånet afvikles som annuitetslån.
Kravet om tilbagebetaling som et annuitetslån kan fraviges
efter aftale med kreditor.
Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig
at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden
påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med
pantebrevet.
Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og



Sagsnummer:
2263.2192-02-1 (01)
Side	 3 af 10

øvrige betalinger, kan alene erlægges i lånets valuta.
Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag el-
ler helligdag.
Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalings-
frist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der på-
løber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til
enhver tid fastsatte regler herom.
Lånet udløber den 31.12. i det år, der ligger 29 år efter lånets
udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden 01.12. til 31.12., ud-
løber lånet dog først den 31.12. i det år, der ligger 30 år efter
lånets udbetaling.
I forbindelse med en rentefastsættelse og efter kreditors nærmere
bestemmelse kan lånets løbetid når som helst forlænges, således at
lånet senest udløber den 31.12. i det år, der ligger 49 år efter
lånets udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden 01.12. til 31.12.,
udløber lånet dog senest den 31.12. i det år, der ligger SO år efte
lånets udbetaling
Lånebeløbet er tilvejebragt ved salg af en blanding af obliga-
tioner, hvoraf de længstløbende har en løbetid på højst 11 år.
Lånet rentetilpasses med virkning fra den 01.01. hvert år.
Rentetilpasning sker i henhold til kreditors til enhver tid
gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen.
Ved hver rentetilpasning udstedes af kreditor stående inkonver-
terbare obligationer med en løbetid på højst 11 år i en obligati-
onsserie uden solidarisk hæftelse. Lånets rente og ydelse i
hver rentetilpasningsperiode er fastsat på baggrund af renten
på obligationer i lånets valuta.
Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er foreløbig.
Renten og dermed ydelsen fastsættes som beskrevet ovenfor. Ved
lånets udbetaling og ved senere rentetilpasninger fastsættes den
endelige rente og ydelse af kreditor. Kreditor er bemyndiget til
at give pantebrevet påtegning herom og til at lade denne påteg-
ning tinglyse.
Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid indføre kur-
tage og kursskæring ved rentetilpasning. Debitor underrettes
skriftligt herom med mindst 3 måneders varsel til en førstkom-
mende rentetilpasning.
I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere
bestemmelse.
I overensstemmelse med førnævnte "Låntyper og forretningsbetingelse
kan kreditor på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre størrelsen
og/eller beregningsmåden for bidraget for grupper af lån, herunder
også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i konkrete tilfæl
fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor betalingsforpli
teisen overfor kreditor har været misligholdt.
Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lå-
nets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Ændringer i
bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel fra afgivelse af
ændringsmeddelelsen.
Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalings-
dagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder ef-
ter den af kreditor registrede udbetalingsdag.
løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling
fornødne ydelse.



Sagsnummer:
2263.2192-02-1 (01)
Side	 4 af 10

3. Forfald.

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



•
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4. Hæftelse.

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

5. Indfrielse.

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

6. Morarenter og gebyrer.

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

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

8. Fuldmagt.

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

9. Underskriftsvilkår.

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

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

'øvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09
og side 10).
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Undert-T).71 Underskrift

Lisbet Grøndal Larsen
kgrimægfig

Rørdams Have 13, el. 2
2800 Lyngby

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

Underskrift
Steen Christensen

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

Underskrift

Som øvrige debitorer:

Underskrift
Bettina Bømler

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

Underskrift

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

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn	 bye Prehn
Wv.

Sti 1 ling Skebyvej 
4 
20

Bopæl	 2740 Skovlunde

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)
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Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udstederens(nes) myndighed:

Underskrift	 Underskrift

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

Navn	 Navn
Stilling	 Stilling
Bopæl	 Bopæl

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

Påtegning på Arveudlægsskøde. Dkk 2.000.000
Vedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Anni Lønfeldt Olsen
Lyst første gang den: 04.01.2008 under nr.	 254
Senest ændret den	 : 04.01.2008 under nr.	 254
Storkunde opkrævning - Dkk 13.400

Skødet er endeligt

Retten i Gentofte den 07.01.2008

Grete Wittendorff

•
I,

•

•

•



LUND ELMER
SANDAGER

CVR.nr. 27548040
Ejendommen matr.nr .	 Anmelder:
26 A, Vangede	 Lund Elmer Sandager

Advokat Christian B. Elmer
Kalvebod Brygge 39-41

Beliggende:	 1560 København V
Nybrovej 57	 Tlf.: 33 300 200
2820 Gentofte	 j.nr. 107593

Stempelretsafgift kr. 13.400,00

ARVEUDLÆGSSKØDE

Undertegnede boet efter Vibeke Edit Olsen
vide privat skiftende arvinger
Niels Erling Olsen
Nybrovej 59
2820 Gentofte
og
Bodil Schwartz-Sørensen
Kongestien 29
2830 Virum

udlægger herved den boet tilhørende ejendom matr.nr . 25 A, Vangede beliggende
Nybrovej 57, 2820 Gentofte til

Anni Lønfeldt Olsen
Nybrovej 59
2820 Gentofte
som hensidder i uskiftet bo
efter arvingen Niels Erling Olsen
Nybrovej 59
2820 Gentofte
død den 15. oktober 2006

I øvrigt på følgende nærmere

\\server_08\kllent_data_LE$ \Sagskorrespondance\107593\arveudlægsskøde.doc Ell

• Balla MIMI!
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SANDAGER

VILKÅR

§ 1

Nærværende arveudlægsskøde berigtiger adkomstforholdene på ejendommen i forbindelse
med arveudlægget fra Vibeke Edit Olsen. Boet efter Vibeke Edit Olsen er afsluttet med skæ-
ringsdag pr. 1.9.2006, uden at de privat skiftende arvinger har berigtiget adkomstforholdene
på ejendommen.

Niels Erling Olsen er den 15. oktober 2006 afgået ved døden, og boet er af skifteretten i
Lyngby den 30. marts 2007 udleveret enken Anni Lønfeldt Olsen, Nybrovej 59, 2820 Gentof-
te til hensidden i uskiftet bo.

Adkomsthaveren til ejendommen er derfor Anni Lønfeldt Olsen, i hvis navn adkomsten begæ-
res tinglysning med bemærkning, at adkomsthaveren hensidder i uskiftet bo efter Niels Er-
ling Olsen.

Ejendommen, hvis samlede areal udgør 907 m2 overdrages således, som den er og forefin-
des og som modtageren bekendt og med de på grunden værende bygninger med grund, mur
og nagelfast tilbehør, alle slags ledninger og installationer og i øvrigt med de rettigheder,
byrder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt dødsboet/den tidligere ejer af ejendommen
alt som er modtageren bekendt.

På ejendommen er tinglyst følgende servitutter:

1. 18/05 1955 Fjernelsesdeklaration.
2. 18/01 1963 dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v.
3. 27/02 1967 ekspropriationsfortegnelse.
4. 15/08 1968 dok. om byggelinier m.v.
5. 19/12 2003 lokalplan 238.
6. 10/09 2004 deklaration.
7. 08/11 2004 dok. om ekspropriation m.v.

I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen.

§ 2

Ejendommen er overtaget den 1. september 2006 og henligger fra denne dato for modta-
gerens regning og risiko i enhver henseende.
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§ 3

Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse over ejendommenes indtægter og udgifter.

§4

Modtageren er fuldt bekendt med ejendommen.

Modtageren er gjort bekendt med, at da sælger er et dødsbo, overdrages ejendommen med dertil

hørende inventar og indretninger uden ansvar for boet, bobestyrer og/eller skifteretten, bortset fra

vanhjemmel.•

•

Modtageren kan således ikke gøre nogen form for krav gældende imod boet som følge af mangler ved det

overdragne, således ej heller krav om handelens ophævelse, krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag

eller i øvrigt.

Såfremt det mod forventning måtte vise sig, at trediemand (rettighedshaver) har rettigheder i dele af

indretninger og/eller inventar, accepterer modtagerne, at disse dele udgår af overdragelsen uden nedslag i

overdragelsessummen.

Sælger kan ikke afgive nogen garanti angående ejendommens forsikringsforhold.

§ 5

Ejendommen udlægges for kr. 2.000.000,00 der berigtiges således:

A. Skødemodtager overtager eller indfrier den i
ejendommen påhvilende prioriteringsgæld til:

1. Kreditkassen for Husejere i København (BRF)
stort opr. kr . 11.300,00 til rente 5% p.a.
utinglyst nedbragt til pr. 11/6 2006	 kr.	 3.474,00

2. Danske Bank - Låne Service/Kbh
stort opr. kr . 300.000,00 til var rente.
utinglyst nedbragt til pr. 11/6 2006

B. Restbeløbet berigtiges efter nærmere aftale

I alt

kr.	 302.822,00

kr. 1.693.704,00 

kr. 2.000.000,00 

nxrÅt 4=>Fnrrn 7A7



Anni Lønfelt Olsen

6'1~7 ag

Navn:	 k:W./C/seri
Stilling: ifele«kfilceNe
Bopæl: r6TecnricieeniS vc-
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§6

Alle med denne handel forbundne omkostninger - herunder salær til advokat Christian B.
Elmer, Advokatfirma Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V -
udredes af boet.

---0000000---

København, den23/// 2007

Som overdrager:

Boet efter Vibeke Edit Olsen
vide privat skiftende arvinger
Niels Erling Olsen og
Bodil Schwarts-Sørensen

Anni Lønfelt Olsen
som hensidder i uskiftet bo
efter arvingen Niels Erling Olsen

København, den 23 /// 2007

Som skødemodtager:

Anni Lønfelt Olsen
som hensidder i uskiftet bo
efter arvingen Niels Erlilng Olsen

Anni Lønfelt Olsen

 Schwartz- ørensen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myn-

dighed, for så vidt angår overdrager:

•

•



Forannævnte ejendom matr.nr .
er under løbe nr. VI5 505-- pr. 1/10 — "3"
ansat til kontantejendomsværdi 	  kr.	 50 •
heraf kontantgrundværdi 	  kr.	

1D13 -
flt 

grtEjendommen udgør ikke landbrugsejendom, og ar ikke
i matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom.

GENTOFTE. KOMMUNE
KOMMUNESERVICE BOLIGØKONOMITEAMET

Den v	 / 12, -

-
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* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte 	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3_B_686

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000
Vedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Anni Lønfeldt Olsen
Lyst første gang den: 13.08.2008 under nr. 16540
Senest ændret den	 : 13.08.2008 under nr. 16540

Anm:
Pantebrev Danske Bank-Låne Service/Kbh, Dkk 300.000

Retten i Gentofte den 18.08.2008

Kirsten Dimon

•

•



Danske Bank A/S hæfter for disse oplysninger
Pålydende, nyt lån
- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån
- Indfrielsessum, indfriede lån
- Omkostninger, indfriede lån
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån

Afgiftspligtigt beløb
Ved beregningen er anvendt kursværdier
Ved beregningen er anvendt nominelle værdier

DKK
DKK
DKK
DKK
DKK 	 37. S."

DKK	 C)

C]

411

•

Afgift: kr. 1 (-4C.)0.., —

Akt:	 Skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)
Sælgerpantebrev [ (sæt kryds)

Anmelder:
Danske Bank A/S
Bolig Service
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 33 44 00 00

Reference: 4190280616
Ejerlav: Vangede

Matr.nr.:26 a
Gade og husnr.: Nybrovej 57

PANTEBREV
(FAST EJENDOM)

Debitors navn
og bopæl:

Anni Lønfeldt Olsen
Nybrovej 59
2820 Gentofte

GENPART 494307 02 0000.0020 	 13.08.2008 TÅ
1.400 y 00 K

erkender herved at skylde

Kreditors navn
og bopæl:

Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Lånets størrelse: 	 Kr. 300.000,00
Skriver kroner trehundredetusind 00/100

Lånetype, rente
og betalingsvil-
kår:

Lånet er et stående lån (afdragsfrit) over 29 år og 9 måneder. Lånet skal betales
tilbage på en gang 29 år og 9 måneder efter lånets udbetaling.

Kreditor kan dog til enhver tid, når pantebrevet har løbet i mindst 10 år, med 3
måneders skriftligt varsel kræve, at debitor begynder at betale pantebrevet tilbage

Nb! Bopælsforandring skal meddeles kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 6, punkt 9 a.
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som et annuitetslån med variabel rente og dermed variabel ydelse over en periode,
der vil medføre, at pantebrevet vil være indfriet i sin helhed 29 år og 9 måneder
efter lånets udbetaling, og i øvrigt på vilkår som fastsat af kreditor.

Pantebrevet skal forrentes fra udbetalingsdagen med en variabel rente, der svarer

til renten på indskudsbeviser(referencerente), som til enhver tid er fastsat af

Danmarks Nationalbank. Renten på indskudsbeviser er p.t. på 4,6000 procent om
året. Her til kommer et rentetillæg på 1,8500 procentpoint, der er fastsat af
kreditor. Det giver i alt en rente på p.t. 6,4500 procent om året.

Rentetillægget kan ikke ændres på baggrund af debitors individuelle forhold.

Hvis Danmarks Nationalbank ikke længere fastsætter rente på indskudsbeviser, er
kreditor berettiget til at vælge en anden tilsvarende referencerente.

I pantebrevets løbetid betales alene renter, medmindre debitor begynder at betale
pantebrevet tilbage.

Renten beregnes kvartalsvis bagud og betales hver 31. marts, 30. juni, 30.
september og 31. december termin. Første rentebetaling er den 30. september 2008
termin, hvor debitor betaler rente for perioden 25. juli 2008 til 30. september 2008.
Sidste rettidige betalingsdag er de nævnte terminsdatoer.

Opsigelse:
	

Debitor kan indfri pantebrevet helt eller delvist når som helst. Pantebrevet er
uopsigeligt fra kreditors side bortset fra misligholdelsestilfælde, jf.
Justitsministeriets pantebrevsformular A samt pantebrevets Særlige bestemmelser.

Den pantsatte
ejendom:	 Matr. nr.

26 a Vangede

Oprykkende
panteret efter:

Ingen

Respekterende	 Med hensyn til de servitutter og andre byrder, der nu påhviler ejendommen,
Servitutter mv.:	 henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Pantebrevet kan ligge til sikkerhed for et lån finansieret ved udstedelse af særligt
dækkede obligationer eller særligt dækkede realkredit obligationer
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Særlige

bestemmelser:

Ejerskifte	 Pantebrevet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte, herunder i tilfælde af
tvangsauktion. Pantebrevsformular A, pkt. 8 og pkt. 10 er således fraveget i dette
pantebrev. Overdragelse eller overgang til medejer, ægtefælle, registreret partner,
livsarvinger eller samlever af samme eller modsat køn, hvormed der i de seneste 2
år har været etableret et ægteskabslignende forhold med fælles
folkeregisteradresse, betragtes ikke som ejerskifte.

Lebedage Hvis renten/ydelsen ikke betales rettidigt, forfalder pantebrevet til indfrielse,
ligesom der påløber morarenter og gebyrer i overensstemmelse med de regler,
kreditor til enhver tid har fastsat herom. Pantebrevsformular A, pkt. 2,
bestemmelser om løbedage, gælder ikke for dette pantebrev.

Øvrige lånevilkår 	 For pantebrevet gælder i øvrigt kreditors til enhver tid gældende "Almindelige
forretningsbetingelser forbrugere", i det omfang disse ikke er fraveget ved
bestemmelserne i dette pantebrev.

Morarenter Hvis et beløb, som debitor skal betale ifølge dette pantebrev, ikke betales rettidigt,
skal debitor betale morarenter af beløbet fra og med forfaldsdagen til den dag,
betalingen sker. Morarentesatsen for restancer fastsættes til kreditors til enhver tid
gældende restancerente for lån.

Kreditoplysninger	 Debitor har ved underskrift på dette pantebrev modtaget kreditoplysninger iht.
Kreditaftalelovens § 8a og § 8b.

Udiejningsklausul	 Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, hvis ejendommen udlejes. Opsigelse kan
dog ikke ske, hvis der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for
pantebrevets terminsydelser i lejeperioden. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis
ejendommen lejes ud til familiemedlemmer i lige linie.

Modregning I tilfælde af Danske Banks konkurs kan debitor ikke modregne eventuelle indlån
hos Danske Bank i bankens krav på betaling af restgælden på nærværende
pantebrev. Debitors indlån kan dog kræves dækket af Indskydergarantifonden i det
omfang lånet ikke overstiger det maksimale dækningsbeløb, som fastsættes i
henhold til enhver tid gældende lovgivning.

■C>
\C)

Overdragelse	 Danske Bank er berettiget til at overdrage dette pantebrev til et andet pengeinstitut
kr)

eller realkreditinstitut, (et udstedende institut), der kan finansiere lånet ved 
C 

t!to

00
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udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkredit
obligationer. I dette tilfælde er Danske Bank berettiget til at videregive oplysninger
om debitor til det udstedende institut i overensstemmelse med den til en hver tid
gældende lovgivning herom.

Pantebrevs- 	I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (sidste side).
formular:

Debitors	 Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være
underskrift:	 ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at den pantsatte ejendom ikke er

omfattet af § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger.

Dato	 Debitor - Anni Lønfeldt Olsen

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

registrerede partner medejer, og skal denne være meddebitor, skal der i stedet
underskrives som debitor.)

Dato	 Som ægtefælle eller registreret partner/som
debitor og pantsætter
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Vitterlighed	 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og underskriverens/
underskrivemes myndighed:

Navn	 bC'e"? kfrulogel  Navn	 It~eZth ei-cceiS1-c-k4,

Stilling	 Alo/fietd ø, ter- Stilling	 /h-b-e DeRS i--10, ha

Adresse	 Ge(Or")-Sv 9. CI Y Adresse	 A.r/i,UA/4' D (9'? 2 Tb 

Postnr. og by: 	 '3 c. ffelle`cer  Postnr. og by-  2 ko ."1 1-411.51-141 

Underskrift:  gtet%  C/40‘,-", Underskrift: il 

Side 5 af 6



*** *	 ***	 Side:	 8
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte	 Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3B686

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000
Vedrørende matr.nr . 26 A, Vangede
Ejendomsejer: Anni Lønfeldt Olsen
Lyst første gang den: 14.04.2005 under nr. 13140
Senest ændret den	 : 09.02.2009 under nr.	 2694

Aflyst af Tingbogen den 09.02.2009

Retten i Gentofte den 09.02.2009

Grete Wittendorff

•



•

•

Tinglysningsafgift 0,00 kr.
side 7

Allonge til pantebrev opr. 300.000 kr. med pant i matr. nr . 26 A, Vangede.

Anmelder: Danske Bank
Bolig Service
Omprioritering/Tillægslån
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 45 13 52 70

Dette pantebrev kvitteres herved til aflysning af tingbogen.

Denne påtegning er anført pantebrevets side 7.

København, den 7. november 2008

Danske Bank

Pia Stæhr	 Birgit Kristensen
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