Salgsinformation
Parcelhusgrund i Tryggelev

10az

Matr. nr.

Adresse

10az Tryggelev By, Tryggelev

Pilehaven 19

Areal m2
1.128

Pris
30.000 kr.

Zonestatus:

Byzone.

Lokalplan:

Er ikke omfattet af en lokalplan.

Tilslutningsbidrag:

Tilslutningsbidrag til kloak, vand-, fjernvarme- og elforsyning betales af køber efter de gældende takster. Yderligere oplysninger og priser kan fås hos
forsyningsselskaberne .
Køber opfordres til at kontakte forsyningsselskaberne for nærmere oplysninger om betaling af tilslutningsbidrag.

Tingbog:

Køber bør gennemgå ejendommens blad i tingbogen: www.tinglysning.dk.

Miljøforhold:

I Region Syddanmarks database over forurenede grunde er der pr. primo
april 2019 ikke noteret forurening på arealet.

Udbudsvilkår:

Ejendommen er udbudt til salg på Langeland Kommunes hjemmeside i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Tilbud under den angivne mindstepris og betingede tilbud kommer ikke i betragtning.
Langeland Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne
tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Byggepligt

Køber forpligter sig til at igangsætte byggeri af bolig inden 2 år efter overtagelsesdagen, og at byggeriet er færdigt senest 2 år efter igangsætning. Opfyldes byggepligten ikke, skal grunden tilbageskødes til Langeland Kommune. 75 % af købesummen tilbagebetales til køberen.

Ansvar for ødelæggelser : Bygherre er overfor Langeland Kommune ansvarlig for de ødelæggelser, der
i forbindelse med byggeri på grunden sker på allerede udførte vejanlæg, elskabe o.l. og må betale for eventuelle nødvendige istandsættelser.
Beskadigelse af nedsatte skelpæle, skal inden byggeriets afslutning retableres af landinspektøren for bygherres regning
Overtagelse:

Overtagelsesdagen fastsættes til den 14. dag efter Langeland Kommune har
accepteret tilbuddet.
Købesummen skal være indbetalt til Langeland Kommune på Reg. nr. 2206
konto 64 48 76 14 93 senest 5 bankdage før overtagelsesdagen.
Handelen anses for ophævet, hvis købssummen ikke er rettidigt indbetalt.
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Omkostninger:

Alle omkostninger til udarbejdelse af skødet, samt handlens berigtigelse
betales af køber. Hver part afholder selv yderligere omkostninger.

Ansvarsfraskrivelse:

Byggegrunden sælges i den stand som den er og forefindes og som beset
af køberen.
Sælger fralægger sig ethvert ansvar for byggegrundens jordbundsforhold,
herunder bæreevne, dræn og eventuel forurening .
Køber er berettiget til for egen regning, at lade jordbundforholdene undersøge. Såfremt sådanne undersøgelser bevirker, at køberen ikke ønsker at
erhverve grunden, kan køber træde tilbage for handlen senest 2 måneder
efter overtagelsesdagen. Ved tilbagetræden tilbagebetales købesummen
uden renter og hver part afholder egne omkostninger.

Fortrydelsesret:

Køber har i henhold til LBK nr 1123 af 22/09/2015 om forbrugerbeskyttelse
ved erhvervelse af fast ejendom m.v. mulighed for at fortryde sit køb.
Køber har mulighed for inden for 6 hverdage fra kommunens accept af købers skriftlige købstilbud, at udnytte fortrydelsesretten mod at betale 1% af
købssummen til kommunen, hvorved handelen annulleres.
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