
ADVOKATERNE

Ane Davidsen
Moderet for Landsret

Akt: Skab nr. /1/ 51/4.5?
Jens R. kilm,?..%&ilommerkontoret)

Møderet for Landsret
• •,..Mogens 1.1artz

Møderet for Højesteret

TR. NR.: 2 ct, Tibirke by,	 KØBERS BOPÆL: Skodsborg

Tibirk; Strandvej 303, 2942 Skodsborg.

ENDELIGT SKØDE

U dertegnede:

rn

E

ELIGGENHED: Sandbogårds Alle 9, ANMELDER: Advokat Ane Davidsen
,

sserbo, .3. 300 Frederiksværk;	 Godthåbsvej 1,

33oo Frederiksværk.

J.NR. 50206-001/kj

Tove Tolsager,

Ryvænget 2o,

33oo Frederiksværk,

o erdrager herved til medundertegnede:

Kirsten Bernsen,

Skodsborg Strandvej 303,

2942 Skodsborg,

1376

d n sælger tilhørende ejendom, matr.nr . 2 ct, Tibirke by, Tibirke,

b e liggende Sandbogårds Alle 9, Asserbo, 33oo Frederiksværk, med areal

i lg. tingbogen 1.757 m 2 , hvoraf ingen del er vej , cg som ved årsom-

✓ rderingen pr. 1/4 1985 er ansat i ejendomsværdi til kr. 250.000 he-

r•f grundværdi kr.139.800.

O erdragelsen sker på følgende nedennævnte vilkår:

111111 111111111 1111111111111111 111
8"163.0176171=



ADVOKATERNE

.Mogens Hartz
	

Ane Davidsen	 Jens R. Andersen
Møderet for Højesteret
	

Moderet for Landsret 	 Møderet for Landsret

Ejendommen, der er et sommerhus i sommerhusområde, sælges således

som det nu er og forefindes og som beset af køberen, med de på grun-

den værende bygninger med grund-, mur-og nageltast tilbhør, herunder

støbegods og varmeanlæg med elvarme og brændeovn, faste lamper og

fast badeværelsesudstyr, elvandvarmer, gaskomfur, gasflasker, køles-

kab, renovationsstativ, ledninger og installationer af enhver art

tillige med hegn, træer og beplantninger og alt ejendommens øvrige

rette tilliggende og tilhørende.

Endvidere medfølger indbo som beset og iflg. nærmere aftale.

Sælger oplyser

At de på ejendommen værende bygninger med deri værende installationer

sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, bortset

dog fra forhold, der er oplyst køber,

AAt. evt. thermoruder sælger bekendt ikke er punkterede'og detekte

på overtagelsesdagen,

At der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglste rettigheder

eller byrder.

åt sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage

over den fastsatte vurdering.

At der sælger bekendt ikke er eller verserer sager eller består uop-

fyldte krav fra det offentlige eller private vedr.iejendommen,

At der på ejendommen ikke findes skov eller fredskovsPligtigt areal.

§ 2.

Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og



Mogens Hartz
Møderet for Højesteret

ADVOKATERNE	 Akt: Skab nr.
Ane Davidsen	 Jens R . Acily~fdommerkontoret)
Møderet for Landsret	 Møderet for Landsret

forpligtelser, hvormed den har, tilhørt sælgeren og tidligere ejere,

h runder forpligtelser overfor ejendommens forsyningszelsKaber og

g undejerforening i hvilken henseende bemærkes, at der på ejendommen

e lyst følgende servitutter:

/9 1952 skødelyst servitutstiftende ang. udstykning, bebyggelse,

benyttelse, forhold til grundejerforening. Påtaleret: Den

til enhver tid værende ejer af restarealet at stamejendom-
.4..

men 2 -c i forening med naturfredningsrådet. De påtalerebe-

rettigede har ret til at indrømme dispensation vedr.

nævnte servitutter. Respekterer størst muligt l&n af

kreditforeningsmidler.

7 8 1965. 'Udskrift af forhandlingsprotokollen for landvæsensnævnet

ang. afvanding af arealer syd for landevej nr. 3 a, Hel-

singør - Frederiksværk i Tibirke og Ramløse overdrev

samt Karsemose. Påtaleret: ejerne af 1 ah m.fl. Tibirke

m.fl. samt Vejby -,Tibirke og Ramløse - Annisse sogneråd

m.fl.

§ 3.

O ertagelsesdagen er fastsat til 22. marts 1986.

E endommen sælges fri for lejemål af enhver art. Fra det tidspunkt,

h or køber får den faktiske rådighed over ejendommen, dog senest fra

d n i slutsedlen fastsatte overtagelsesdag, henligger ejendommen for

k bers regning og risiko i enhver henseende, hvorfor denne l i tilfælde

brand eller anden skade, som omfattes af.ejendommens forsikring,

o pebæter forsikringsbeløbet til anordningsmæssig anvendele mod op-

, f ldelse af sine forpligtelser i henhold til slutseddel.

E endommen er fuld-og nyværditorsikret i Baltica ved police nr. 240

5 04 1970-0.

§ 4.

K besummen er aftalt til kr. 320.000,00 skriver trehundre&totitusin-
c4) d kroner 00/100, der berigtiges således:

1376



ADVOKATERNE

	

• MogenS Hartz	 Ane Davidsen	 • Jens R. Andersen

	

Møderet for Højesteret	 Moderet for Landsret	 Møderet for Landsret

A. Køberen overtager og fra overtagelsesdagen forrenter følgende

prioritetsgæld:

1.	 Private midler opr. stort 	 kr. 256.000,00

rente 11% p.a. Årlig ydelse kr. 31.948,80.

Nævnte lån optages af sælger i købers navn

men for sælgers regning. Provenuet tilfalder,

sælger.

B. Ved slutsedlens underskrift deponeres hos

Liseleje Ejendomskontor 	 -	 10.500,00

og ved skødets underskrift dog senest 22/3 1986

deponeres yderligere i sælgers pengeinstitut 	 -	 19.500,00

De deponerede beløb med tillæg af renter

frigives til sælgers disposition, når

nærværende skøde er lyst uden præjudi-

cerende retsanmærkninger, idet depositar

berigtigende advokat er berettiget til for-

inden frigivelsen at udbetale refusions-

saldo i købers favør, evt. restancer

for ejendommens driftsudgifter, pante-

gæld som ikke overtages samt ejendoms-

mæglerens evt. resttilgodehavende.

C. Restkøbesummen 	 	 34.000,00

afgøres ved at køberen udsteder pantebreve

af nærmere aftalt indhold med ydelse 12,28%

rente 9% og ejerskifteafdrag 5%.

Købesum i alt 	 kr.320.000,00

§ 5.

Sælger erklærer, at samtlige forfaldne beløb vedrørende tilslutnings-

og anlægsarbejder, til vej, fortov, fællesanlæg, fælleaantenne, el,

gas, varme, vand, kloak, rensnings-og ledningsanlæg er betalt, og at

der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser

vedrørende førnævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt

ejendommen.



1376

:r.	 ADVOKATERNE Akt: Skab nr.l.L	 wom0.

Mogens Hartz	 Ane Davidsen	 Jens R.	 merkontoret)
.	 .
o.	 Møderet for Højesteret	 Møderet for Landsret	 Møderet for Landsretc
N
0.,

ir,'5

a
I forbindelse med godkendelse af spildevandsplanen og kloakbeta-„.
1 rigsvedtægten, forventes der opkrævet supplerende  anlægråbldrag , som

i 1986 udgør kr. 5oo og hvert af de følgende år, 1987 ca. kr. 1.500,

1 ! 88 kr. 1.5oo og 1989 kr. l.000 samt driftsbidrag fra og med 1987
s m forventes at udgøre ca. kr.2oo - 3oo årligt. Denne , udgift bæres

a køber og er sælger uvedkommende.

I lg. Helsinge kommunes ejendomsoplysning foreligger der kendelse om

v dligeholdelsesbidrag til oprensning af vandløb/grøft.

§ 6.

M d hensyn til svamp og insekter oplyser sælger, at ejendommen er

f rsikret herimod i forsikringsselskabet Baltica ved police nr. 240

5 04 1970-0.

S lger bekendt har der ikke været eller er der ikke konstateret eller

a hjulpet skader forårsaget ved angreb at svamp eller insekter.

• § 7.

M • d overtagelsesdagen 22. marts 1986 som skæringsdato udfærdiges

s vanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter.

Saldoen reguleres over den kontante udbetaling. Sælger foranlediger

ft rbrugsmålere aflæst pr. overtagelsesdagen. Sælger afmeld c, r evt. be-

t lingsservice.

F rsikringspolice overtages kun i det omfang køber , ønsker det.

§ 8.

D med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger

h runder salær til advokat Årle Davidsen, Godthåbsvej 1,`3300

F ederiksværk, for berigtigelse at handelen, udredes af køber. Dog

b taler sælger honorar til Liseleje Ejendomskontor samt salær

t 1 egen advokat.

odsborg,	 1986

m køber- d 1 - k5 



Mogens Hartz
Møderet for Højesteret

ADVOKATERNE

Ane Davidsen .
Møderet for Landsret

Jens R. And4sen
mulerttfort»ø;-et

j Ir • • •

Frederiksværk, den..../••... 1986

Som sælger•	
/e7z.>c

Til vitterlighed om underskrifternes ' ægtiiecl, dateringens rigtighed og

underskrivernes myndighed, f.s.v. angår ikesberen:

Navn:..	 	 I Navn:	 7.r. r. t= ' (

Stilling-	 	 .......	 Stilling :(3-f:L(`,:.)(•-•Le-.4)

	

Bopæl-.5\/2-cd1-43c-, 	  Bopæl 	 ,cr s bo(c c-sioc“ )(le Q'opæ • ...• .• • • • 	 n •	 • e'-e (ri

f.s.v.angår sælger:

Navri5;,'"A 	. Wa4.V./.1.<- . - Navn •	

:	 Stilling 	

Bopæl :	 :32.,44)/(1. Bopæl 	 -4 

***********

I henhold til lov nr. 207 af 25. maj 1983
må ejendommen kun benyttes som sommerhus.

Metri•nn	 2 ct, Tibirke by, Tibirke
."••••••••••••■•••••••••••~N~	

Vurdering pr. Lobe•
nr.

Ejendomsværdi
kr.

Grundværdi
kr.

1.4.1985 o9oo7-8 25o.000 139.800

/XX
Arealet --- noteret som en del af en samlet ejendom

Arealet —.1C2=— en landbrugsejendom eller del af en sådan
•clq•r ikke

Landbrugsmin.
a p probation af

:real
Notering somm2 'elereff vej

1.8.1951 1757 —

Notering i matriklen som landbrug ell.l. omfatter matr.-nr.
Arealet er vurderet sammen med landbrugsejendommen metr.-nrj
men er ved approbationen fraskilt denne ejendom.

HELSINGE KOMMUNE
Ele ndomsskattekontoret, dee 	 5. maj 1986



Stempel kr.

IVratr. nr.

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husny.

Akt: Skab	 nr.
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

INDFØRT I DAGBOGEN

09.0586 014903

• a-

RETTEN [HELSINGE
LYST AKT 4/ NR. 5

%.	 A;;I£r -

•

Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Afgift: kr. 2.900

Ejerlav:	 Tibirke	 Akt:	 Skab	 nr.
Matr.nr.:2 ct	 (Udfyldes af tinglysningskontoret)
Gade og husnr.: Sandbogårds Alle 9

Anmelder:

Navn: Danske Bank A/S

Adresse: Bolig Service Produktion DB
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Tlf.nr.: 33 44 00 00

•
EJERPANTEBREV
(FAST EJENDOM)

Debitors	 Kirsten S Bernsen
navn og bopæl:	 Sandbogårds Alle 9

Tibirke Sand
3300 Frederiksværk

giver herved

GENPART 165346 01 0000.0091 	 09.11.2004 TÅ
2.900p0 K

Kreditor: 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

• Beløb:	 Kr. 100.000,00
Skriver kroner ethundredetusind 00/100

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.

Nb! Bopælsforandring skal meddeles kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4, punkt 9 a.

Side 1 af 4



Den pantsatte
ejendom:	 Matr. nr.

2 ct MB& By, Tibirke
Tibirke 

Oprykkende
panteret efter: Sælgerpant 11% p.a.	 DKK	 256.000,00

Ejerpant variabel rente 	 DKK	 100.000,00

Udlæg variabel rente	 DKK	 75.660,00

Skadesløsbrev, Helsinge Kommune ukendt rente	 DKK	 60.000,00

Udlæg variabel rente	 DKK	 201.290,00

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

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

Danske Bank A/S bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på
dette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaktiouspåtegninger.
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:
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le

0
CD0
CD

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.

i)92 e).~—
Dato
	

Debitor - Kirsten S Bernsen

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.)

2,21i6 o& 
Dato	 1Som ægtefælle eller registreret partner/som debitor og

pantsætter

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

Navn	 igt,	 k.Å, Navn	 Ca¥Ne.. Vel)COn." 

Stilling	 All 4.■,. /_._41<,(i ek Stilling	 D ■ r	 C 

Vr.,

Adresse	 ,ird.!	 t(-1---"Adresse

Postm. og by:	 stnr. og by.  .,. 1 cc [,‹ 194 ø 

Underskrift:	 Underskrift 	 d) C<.------ .

Lene Hjortskov
fuldmægtig

Kildevænget 24. Meløse
32(:) Skævinge

Side 3 af 4



	

*** *	 ** *
* *	 *
* *	 ***
• *	 * Retten i Helsinge
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 100.000
Vedrørende matr.nr . 2 CT, Tibirke By, Tibirke
Ejendomsejer: Kirsten S Bernsen
Lyst første gang den: 19.11.2004 under nr. 35245
Senest ændret den	 : 19.11.2004 under nr. 35245

Retten i Helsinge den 19.11.2004

Marianne Nedergaard

Side:	 6

Akt.nr.:
N 559

•

•

E



Søren Kvist
• fulc~ig	
F!yrravej.E1

3650

Jytte Christiansen
—assistent 	 	 Navn:

leydwIAPYgi 3S	 	 Stilling:
3200 Helsinge 	 Bopæl:

Underskrift:

O
side

Allonge til ejerpantebrev 100.000,00 kr. med pant i ejendommen matr.nr. 2 ct Tibirke By, Tibirke 
Afgift: 2.900,00 kr.

Anmelder:

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

Dette ejerpantebrev forhøjes herved med 100.000,00 kr. til 200.000,00 kr., skriver tohundredetusinde
00/100 kroner.

Dette pantebrev respekterer fremover af pantegæld:

DKK
DKK
DKK
DKK

DKK

256.000,00 Pantebrev
100.000,00 Ejerpantebrev
75.660,00 Udlæg, Nordea
60.000,00 Skadsesløsbrev, Helsinge

Kommune
201.290,00 Udlæg, Nordea

11,00(Å
ENPART 218054 01 0000.0021 11.10.2005 TIN

2.900,00 K

Bestemmelsen i dette ejerpantebrev om forrentning og opskrivning af hovedstolen med påløbne renter
ophæves hermed for såvel hovedstolen før som hovedstolen efter forhøjelsen. Fremover gælder følgende:

I tilfælde af at den pantsatte ejendom tvangsauktioneres, forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for
tvangsauktionen til betaling finder sted. Renten udgør 10% pr. år over Danmarks Nationalbanks diskonto
på tidspunktet for tvangsauktionen.

Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der sendes til pantekreditor, bedes
fremover sendt til Danske Bank A/S, Kredit Service, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

Danske Bank A/S bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette pante-
brev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

I øvrigt vedstås ejerpantebrevets bestemmelser som gældende også for det forhøjede pantebrev.

Endvidere respekteres de indtil dato tinglyste servitutter og byrder.

Denne påtegning er anført på pantebrevets side .7 .

H EI S ) N &-	 , den c20/	 - 2005

Kirsten S. Bernsen

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udsteders/udstedernes myndighed.

Navn:
Stilling:
Bopæl:

Underskrift:



Side:	 8

Akt.nr.:
N 559

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Helsinge
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 200.000
Vedrørende matr.nr . 2 CT, Tibirke By, Tibirke
Ejendomsejer: Kirsten S Bernsen
Lyst første gang den: 19.11.2004 under nr. 35245
Senest	 ændret den	 : 11.10.2005 under nr. 36448

Opr. lyst for kr. 100.000

Retten i Helsinge den 17.10.2005

Kaj Stentoft

•

•



Afgift 0,00 kr

Ejerlav: Tibirke by, Tibirke	 Akt:	 skab tv nr.
(udfyldes af tinglysningskontoret)

Matr.nr.: 2 ct

Gade og husnr.: Sandbogårds alle 9 	 Anmelder

Navn Nordea Bank Danmark A/S

Adr. Nørgaardsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45263183

UDLÆG

Herved meddeles, at der i ejendommen matr.nr. 2 ct Tibirke by, Tibirke

er foretaget udlæg hos Kirsten S. Bernsen

den 14. maj 2004	 for et beløb af kr. 201.290,00

efter begæring af Nordea Bank A/S , Nørgaardsvej 2 , 2800 Lyngby

FOGEDRETTEN
I HELSINGE

Vestergade 2, Postboks 70
3200 Helsinge - Tlf. 48 76 24 00

, den

Anne-Grethe Anaersei,
overassistent

(Fogedrettens—stempel og underskrift)

Til tinglysningskontoret

415995

267 G SCHJØLIN TRYK KØBENHAVN



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Helsinge
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Udlæg. Dkk 201.290
Vedrørende matr.nr . 2 CT, Tibirke By, Tibirke
Ejendomsejer: Kirsten S Bernsen
Lyst første gang den: 21.05.2004 under nr. 15152
Senest	 ændret den	 : 21.05.2004 under nr. 15152

Side:	 2

Akt.nr.:
N 559

Retten i Helsinge den 01.06.2004

Marianne Nedergaard

•

•

.E

E



Akt:	 Skab
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Lånets
størrelse:

Den pantsatte
ejendom:

Oprykkende
panteret efter:
(Iflg. Tinglysnings-
lovens 40, stk. 3)

Fast tinglysningsafgift: 	 2.400 
% af lånets størrelse: + 	 900 

Samlet beløb:	 2.300 

2 CT, Tibirke by, Tibirke

Sandbogårds Alle 9, 3300 Frederiksværk
Anmelder

Ejerlav:

Matr. nr.:
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.:

Navn:

Adresse:

Tlf. nr.:

SKADESLØSBREV
(FAST EJENDOM)
(Boligydelseslån)

Helsinge kommune

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

48 77 76 85

Debitor

Kreditor:

Navn:

Adresse:

giver herved

Navn:

Adresse:

Tlf. nr.:

Kirsten Bernsen

Sandbogårds Alle 9, 3300 Frederiksværk

Helsinge kommune

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

48 77 76 85

panteret i nedennævnte ejendom til sikkerhed for skadesløs betaling af,
hvad jeg til enhver tid måtte være denne skyldig

dog ikke ud over

Pantebrev
Pantebrev
Ejerpantebrev
Hordes — Lyngby

256.000,00
34.000,00

100.000,00
75.660,00

Kr.	 60.000,00

Matr. nr.	 2 CT, Tibirke by, Tibirke

Kreditor	 til % p.a.	 Oprindelig kr.

GENPART I342056 01 0000.0021 	25.06.2002 TA
2.300,00 K

Respekterede
servitutter m.v.
(Henvisning til ting-
bogen,filstriekkeligi

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

Udarbejdet af Kommunernes Landsforening - EAA - KU 16.23.363 (01 /00) side 1NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Nr. 719 Datolo /Y 9620 6666



Særlige
bestemmelser
m.v.

Efter lov om individuel boligstøtte, kapitel 7.
I Rentevilkår

Boligydelse i form af lån forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af National-
bankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Renten tilskrives hver måned og den til-
skrevne rente meddeles pensionisten hvert år i Jøbet af januar måned.

2 Lånebeløbet med påløbne renter forfalder ved ejerskifte, eller hvis debitor udtræder af hus-
standen.

Det betragtes ikke som ejerskifte, hvis ejendommen:

- overtages af en efterlevende ægtefælle, herunder til hensidden i uskiftet bo, eller af et
efterlevende husstandsmedlem.

- i forbindelse med debitors optagelse i plejebolig, på et plejehjem,•eller i boformer efter
§ 92 i lov om social service overtages af debitors ægtefælle eller af et husstandsmedlem.

Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen om et husstandsmedlem, at husstands-
fællesskabet har bestået i de sidste fem år.

Lånebeløbet forfalder dog ikke, såfremt debitor er ejer og lånebeløbet umiddelbart overfø-
res til en ny ejerbolig og debitor samtidig indbetaler 15 pct. af  lånebeløbet med påløbne
renter til kommunen.

3 Skadesløsbrevet kan af debitor indfries helt eller delvis til enhver tid.

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FAST
EJENDOM.

Dato 	 18.06.2002

Debitors underskrift. 	 sign. K. Bernsen

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed:

Navn 	
Janni Muller Jensen 	

Navn 	
Ulla Tegne-Hansen

Overass.	 Overass.
Stilling 	  Stilling 	

Bopæl 	 Rådhusvel 3, 3200 Helsinge 	 Bopæl 	 Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

sign. Janni M. Jensen 	 sign. Ulla Tegne-Hansen

Tinglysningspåtegninger:

Side 2



Side: 5

Akt.nr.:
N 559

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Helsinge
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 60.000
Vedrørende matr.nr . 2 CT, Tibirke By, Tibirke
Ejendomsejer: Kirsten S Bernsen
Lyst første gang den: 25.06.2002 under nr. 16367
Senest	 ændret den	 : 25.06.2002 under nr. 16367

Det bemærkes, at det under post 4) nævnte er et udlæg

Retten i Helsinge den 28.06.2002

Anita Thalsø

•

•



(Fogedrett	 stempel og	 sk rift)

nr. ,:59Akt:	 skab

Ejerlav:

Matr. nr.:	 2 ct Tibirke by, Tibirke
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og huspr.: Sandbogårds Alle 9
Tibirke

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder:

Navn: Unibank A/S
Inkassoafdl.Adr.: Nørgaardsvej 2

Tlf.nr.: 2 800 Lyngby

45.932200

Udlæg

Herved meddeles, at der i ejendommen matr. nr .

2 .ct Tibirke by, Tibirke

er foretaget udlæg hos

den 2 1 . 1 0 . 1 9 9 7 .

efter begæring af

Kirsten Bernsen
Sandbogårds Alle 9
Tibirke Sand, 330 Fredriksværk

for et beløb af kr.	 75.660,00

Unibank A/S,Inkassoafdelingen
Nørgaardsvej 2, 2800 Lyngby

TEMPELMÆRKE

RETTEN I
HELSINGE

kUN OYLDIGT MED ArSTEMPLING AF
IIAMERKONTOAETS KASSEKONMIOLAPPARAT

Fogedretten 114e..sål e ,den 30. LO. 9-?-

30.10.97 11:07
0001200.00

572853 Sil 0111111

N 367466

j::;harlotte Lo
o.ass.

Til tinglysningskontoret

Matr: 2 CT .

572352 01	 0001.2116	 30.10.97 RA
70200-00000/00 100.00 K

Tibirke By. Tibirke

75.660
Retten i : Helsinge

Indført den	 : 31.10.1997

Lyst under nr.: 32881

A



Stempel kr.

Matr. nr.	 2 et Tibirke by
Tibirke

,...— Akt: Skabfi/nr. 55 9(Udfy ldes af c ommerkontoret)

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.	 Sandbogårde Alle 9 '
Asserbo, 33oo Prederikevark

Pantebrev

.	 •

Anmelder:

Privatbanken A/S
Vedbæk Afdeling
Stationevel 18
2990 Vedbæk

Debitors
navn og bopæl:

Beløbets
størrelse:

(Ejerpantebrev),,,_

fru Kirsten Berraten
Skodeborg Strandvej 3o3, 2942 Skodsborg
giver herved mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget,
panteret w2d/uden personligt gældsansvar for mig i tilfælde af dette pantebrevs over-
dragelse til andre, være sig til ejendom, pant eller på anden måde, for

Kr. 100.000,— -- 	
Skriver kroner ettiundredekuginde oo/loo

Rente- og
betalingsvilkår: Pantebrevet forrentes m. 3.0% over Nationalbankens diekonto til enhver tld

fra overdragAlsen	 at regne.
Renten erlægges hver 11/6 og 11//2	 termin, første gang i den fø .rste efter over-
dragelsen kommende termin for det da forløbne tidsrum.

Opsigelse: Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af debitor gelx

uden varsel.

Den pantsatte
ejendom:	 Matr. nr. 2 et Tibirke by, Tibirke, af areal 1457 m2 .

Oprykkende.
panteret efter:	 Kreditor
(iflg. Tinglysnings.
lovens 40 stk. 3)

Private midler
Sparekassen Nordjylland

•••

	

Oprindelig kr.	 til % p.a. Uaflyst pr. 	 Nedbragt til kr.

	

256.000,-	 11	 11.9.88	 245.441,8o

	

34.000,-	 9	 11,9.88	 31.299,86

prioritet er med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb.
prioritet er kontantlån med særlige indfrielsesvilkår.
prioritet er med tvangsauktionsklausul.

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange.kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a.

Otto B. Wrob1ewski, Nytorv 19, 1450 København K.



Særlige
bestemmelser:	 Meddelelser iht. retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes

til pantekreditor, bedes sendt til

Privatbanken A/S
Vedbæk Afdeling
Vedbæk Stationsvej 18
2950 Vedbæk
Tlf. 02 - 89 11 11

der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette
pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

Respekterede
servitutter m.v.: Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til

ejendommens blad i tingbogen.

Underskrift: I øvrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte
formular A).

bestemmelser (Justitsministeriets pantebrevs-

For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor.
erklærer denne samtidig at være ugift eller at ejen-
dommen ikke omffittes af lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18.

sign. K. Bernsen

Dato: 	 4/11-88

•

For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne
ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen
medejer, underskrives som debitor og pantsætter.

Vitterligheds-
vidner: Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/

udstedernes myndighed: •

Inge JENSEN
Navn: 	 	 Navn: 	L, 

F‘icrinann
ankfuldmæglig.

Stilling: —,fie,lletakkert--15--Ram
3200 Helsing•:.,

Bopæl 	

Stilling• ass.
Fagerbo 25, 2950 vedbæk

Bopæl: 	

Tinglysningspåtegninger:	 INDFØRT I DAGBOGEN

0 8.11.8 8. 021792

17:17TTE9 . I HELSINGE
/7/ NR. 559

/r"

AKT

an



11111111H ioiw

Fast tinglysningsafgift: 	 1.400,00 
% af lånets størrelse: +  2.100,00  /

Samlet beløb:	 3.500.00 
Akt:	 Skab	 Nr..	 /
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Ejerlav:

Matt nr.: 2 CT Tibirke by, Tibirtw
(Ejedefighecism.)

Gade og husnr.: Sandbog4rds A116 9, 3300 Frederiksværk
Anmelder

Navn:	 Helsinge Kommune

Adresse:	 Widhuxxej 3, 3200 Helsinge

Tlf. nr.:	 48 77 77 77

SKADESLØSBREV
(FAST EJENDOM)
(Boligydelseslån)

Debitor

Kreditor:

Navn:

Adresse:

giver herved

Navn:

Adresse:

Tlf. nr.:

Kirsten S. Hemsen

Sendh,g4rds A116 9, 3300 Frederiksværk

Helsinge Kommune

Widbusvej 3, 3200 Helsinge

48 77 77 77

panteret i nedennævnte ejendom til sikkerhed for skadesløs betaling af,
hvad jeg til enhver tid måtte være denne skyldig

27!›741 W. 0000,0;321 0	 1-P1
3-500 ?0r3

Lånets
størrelse:

Den pantsatte
ejendom:

dog ikke ud over

Kr.	 140.000,00

Matt nr.	 CT Tibirke By, Tibirke

Oprykkende
panteret efter:
(Iflg. Tinglysnings-
lovens § 40, stk. 3)

Kreditor
Pantebrev Andelskassernes Bank

Ejerpsntebrev med medd. Hordes Bank-Triprçd

Udlæg Hordes-Lyngby Torv/Lyngby

Skrxdsrlesbrev - He/singe Xommune

Udlæg Hurdea Bank h/S

Bjerpantebrev med medd. Danske Benk A/S,
Service. Ved tv.Angsøuktit,n rente
TVanTisuktiousklausul ikke gældende

til % p.a.	 Oprindelig kr.
11. t	 256.000,00

var	 100.000,00

75.800,00

00.000,00

201.290,00

Kredit	 100.000,00

500419633S 16_N_559
A00711264A 88316389

Respekterede
servitutter m.v.
(Henvisning til ting-
bogen tilstrækkelig)

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

Udarbejdet af Kommunernes Landsforening - EA A - KU 16.23.363 (01/00) side 1NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Nr. 719 Dafolo 3 9620 6666



Særlige
bestemmelser
m.v.

Efter lov om individuel boligstøtte, kapitel 7.
1 Rentevilkår

Boligydelse i form af lån forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af National-
bankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Renten tilskrives hver måned og den til-
skrevne rente meddeles pensionisten hvert år i løbet af januar måned.

2 Lånebeløbet med påløbne renter forfalder ved ejerskifte, eller hvis debitor udtræder af hus-
standen.

Det betragtes ikke som ejerskifte, hvis ejendommen:

- overtages .af en efterlevende ægtefælle, herunder til hensidden i uskiftet bo, eller af et
efterlevende husstandsmedlem.

- i forbindelse med debitors optagelse i plejebolig, på et plejehjem, eller i boformer efter
§ 92 i lov om social service overtages af debitors ægtefælle eller af et husstandsmedlem.

Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen om et husstandsmedlem, at husstands-
fællesskabet har bestået i de sidste fem år.

Lånebeløbet forfalder dog ikke, såfremt debitor er ejer og lånebeløbet umiddelbart overfø-
res til en ny ejerbolig og debitor samtidig indbetaler 15 pct. af  lånebeløbet med påløbne
renter til kommunen.

3 Skadesløsbrevet kan af debitor indfries helt eller delvis til enhver tid.

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FAST
EJENDOM.

Dato. 	 21. November 2005 

Debitors underskrift . 	 K. Bernsen 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed:

Navn 	 Jørgen Meilvang 	 Navn 	 Rirtg, T. Christensen 

Stilling 	 Bygningskonstruktør 	 Stilling 	 Pensionf.rPt lærer 

Bopæl 	 Frederikssundsvej 64, 4. tv. 	 Bopæl

2400 København NV 

Tinglysningspåtegninger:

-	 • • • - •

9 300 Kbh 

Side 2



Side:	 5

Akt.nr.:
N 559

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Helsinge
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 140.000
Vedrørende matr.nr . 2 CT, Tibirke By, Tibirke
Ejendomsejer: Kirsten S Bernsen
Lyst første gang den: 30.11.2005 under nr. 43647
Senest ændret den : 30.11.2005 under nr. 43647

Retten i Helsinge den 30.11.2005

Jette Berg

•

•

Form. 267 G MALUNGBECICG>



Mtr. Nr.: Ejerlav, Sogn:	 2	 Tibirke
København Kvarter)

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

Sogn.

Købers
Bopæl:

-Kreditors

Akt: Skab£2Nr. 6:39.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Gade og Hus Nr.:
(hvor seadant lindes)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Otto Olsen & Claus Pedersen
Overretssagfører	 Sagfører, cand. Jur.

Ole Olsen
1,,,Isretssagf.,e,

KronprInsessegad^ar 	 Øre.

I Y 7-o

^ 29

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Ekstraktafskrift af skøde af 3. ailgiist 1951 og 1. sep-

tember 1952 fra fru Else' Marie la Cour til herr F. E. Rasmussen,

Høffdingsvej 69.

Udstykning.

Parcellen m:e:.ikke udstykkes i mindre parceller.

Bebyggelse. 

På hver parcel n2 • der kun opføres eet beboelseshus. Udhuse
ikke benyttes til bolig eller natteophold.

Bygningerne på parcellen må. ikke opføres med mere end een
etage foruden tagetagen, og afstanden fra jorden til tagryggens høje-
ste punkt må ikke være over 7 meter. Taget skal tækkes med r'ør eller
halm,græstørv, icopal eller tilsvarende materiale, der harmonerer
med naturen, hvorved bemærkes, at der ikke m4 anvendes bølgeblik el-
ler lignende materiale. Kælderens loft må ikke være mere end een meter
over' den tilgrænsende vejs midte.

Ingen bygning må opføres på parcellen, uden at tegningen og
beliggenheden forud er godkendt af den til enhver tid værende ejer
af restarealet af ovennævnte stamejendomme.

-	 Benyttelse. 

Ingen af jordJrne eller derpå værende bygninger 111 benyttes
til derpå eller derfra at udøve næringsdrift, ligesom der navnlig
heller ikke ma indrettes eller drives pensionat, hospital,sanatorium,
værksted, fabrik, beværtning, butik eller lignende.

Det er forbudt at indrette eller foretage noget, der ved ud-
bredelse af støj,ilde lUgt, ubehageligt skue eller 13 ,' anden måde kan
genere naboerne. Grammofonmusik og lignende udenfor husene er ikke
tilladt.

•

•

Bestillings-
Formular

C Jensen & Kjeldskov, AIS. København.



I

iCr.

Mødding m° ikke holdes og alt affald skal samles i en
lukket skarnkasse.

Der m 9 ikke o pstilles eller anbringes noget, som kan virke
forstyrrende i arealets natur, s n som udsigtstrne og lignende, lige-
som der ikke m" sættes hegn i skellinierne.

Den naturli ge bevoksning p ik arealet skal bevares,Hugst
indenfor 10 m fra hvert hus må dog ske. .

Dyrelivet i terrænet skal såvidt muligt fredes:;: hvorfor en-
hver art af jagt forbydes parcelejerne og andre. Dog forbeholdes al
jagtret for den. til enhver tid værende ejer af restarealet af oven-
nævnte stamejendomme, blandt andet af hensyn til dyreangreb af ska-
delig natur.

Grundejerforening. 

Parcelejerne er pligtige at indmelde sig i et ejerlaug,
n"r et sdant oprettes efter de nærmere betingelser, som m?-Ltte blive
fastsat. Til ejerlauget er parcelejerne pligtige at betale kontingent
til bestridelse af hele arealets eventuelle udgifter til vedligehol-
delse af veje og grøfter m.v. Udgifterne fordeles mellem de re g -)kti-
ve Parceller med et lige stort beløb for hver parcel uanset størrelse.

Til gr:fterne og vejens vedligeholdelse betaler parcel-
ejerne indtil videre 25 kr. om året hver 1. april. Beløbet erlægges til
ejeren af restarealet af ovennævnte stamejendomme, indtil ejerlauget
er oprettet, derefter til dette. Såfremt dette beløbs størrelse m°.t-
te ønskes ændret, f.eks. ved nyanlæg, kan spørgsmålet i mangel af al-
mindelig ordning indankes +ril afgørelse efter lovgivningens almindeli-
ge regler (vandsyn,vejsyn).

Undtagelser. 

P fl taleretten tilkommer den til enhver tid =ende ejer
af restarealet ,qovennævnte stamejendomme i forening med naturfrednings-
r"• det. De i*taleberettigede har ret til at indrømme dispensationer fra
fornævnte servitutter.

Nærværende deklaration res-)ekterer størst muligt L"-,n af
kreditforeningsmidler.

Nærværende paragraf vil væ'e at tinglyse som servitutstif-
tende på parcellen samtidig med skødets lysning.

København, den 1. september 1952

	

Som sælger:	 Som køber:

	

Else la Cour.	 E. Rasmussen.

N.f.",_,-,7.5+ er ,kom zted Itradtorg P. ?)!rf',9 P'Yt

' 3 ty ,i	 /9,---;?,	 Dby .1;Tr, 2.3,
..-f.	 Irol.:	 kiw:. ,..9:u.:b of fir.

:syrn i?ripieilfft ..skeib -, .--p~,„ ---v~vi-,-;/."?"-1/  

og Uck-2.:̂ nia,7;',1.8-fit

j?

Genpartens Rigliake(7 bekræftes.
/r/

Dommeren i Kroncc;;Dirl.;, den	 9	 1J 52.



*** *	 ***	 Side:	 5
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Helsinge	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen	 16 N 559_

Påtegning på Pantebrev. Dkk 90.000
Vedrørende matr.nr . 2 CT, Tibirke By, Tibirke
Ejendomsejer: Kirsten S Bernsen
Lyst første gang den: 04.02.2009 under nr. 	 1654
Senest ændret den	 : 04.02.2009 under nr.	 1654

Separationsbevilling forevist

Retten i Helsinge den 06.02.2009

Bettina Firring Andersen

•

•



i.400r00 K

Fjerlav:	 Værdiafgift:	 0,00
Fast afgift:	 1.400,00

Matr.nr. 2 ct Tibirke by,	 I alt	 1.400,00
Tibirke

Gade og hus nr.
Sandbogårds Allë 9
3300 Frederiksværk

Akt:skab/nr.

Anmelder:
Advokatfirmaet
Hessner
Nørregade 27
3300 Frederiksværk
Tlf. 4772 4121

Sælgerpantebrev:
J. nr. 4005267

•
PANTEBREV

DEBITOR:	 Kirsten Schjoldan Bernsen
3OPÆL:	 Sandbogårds Alle 9

3300 Frederiksværk

erkender herved at være skyldig til:

KREDITOR:	 Bjarne Lau Steffen Nielsen GENPART 05684.2 02 0000.0025	 04.02.200'1 TABOPÆL:	 Overdrevsvej 47 A
3390 Hundested

LÅNETS STØRRELSE:	 kr. 90.000,00

111,	 	 skriver kroner: niti tusinde 00/100 	

Rente- og betalingsvilkår

Pantebrevet forrentes fra 11.12.2010. Der betales en fast, årlig ydelse på 8,5% af hovedstolen med
kr. 7.650,00, hvoraf 7% p.a. af det til enhver tid skyldige beløb er rente, medens resten er afdrag.
Den årlige ydelse betales over 4 terminer, med kr. 1.912,50,00 hver den: 11.03, 11.06, 11.09 og
.1.12, første gang den 11.03.2011 for det da forløbne tidsrum med kr. 1.912,50.

Opsigelse

Pantebrevet indestår uopsigeligt fra kreditors side, indtil det efter sit indhold er færdigamortiseret.

Fra debitors side kan pantebrevet skriftligt opsiges til hel eller delvis indfrielse når som helst.

3opcelsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor
forlange kapitalen indfriet, se side 4, pkt. 9 a

Form. 267 G	 MALLING BECK



Pant

Til sikkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen matr.nr. 2 et Tibirke by, Tibirke,
efter

Kreditor
Nordea Bank, Trørød
Nordea Bank,Lyngby Port
Helsinge Kommune
Nordea Bank
Danske Bank A/S, Bolig Serv
Helsinge Kommune

Låntype
ejerpantebrev
udlæg
skadesløsbrev
udlæg

. ejerpantebrev
skadesløsbrev

Opr. Kr.
100.000,00
75.660,
60.000,00
201.290,00
200.000,00
140.000,00

Servitutter

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

Ejerskifte og bopælsforandring

Pantebrevet forfalder ved ejerskifte og bopælsforandring.

Forkøbsret

Såfremt nærværende pantebrev ønskes solgt, skal pantedebitor ved anbefalet brev have pantebrevet
tilbudt til de dokumenterede vilkår, hvorpå pantebrevet kan sælges til anden side. Pantedebitor skal
acceptere inden 8 dage fra datoen for det anbefalede brevs modtagelse, idet forkøbsretten ellers, for
så vidt angår dette salg af pantebrevet, betragtes som bortfaldet.

Ekstraordinære afdrag

Efter betaling af ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes den fremtidige, årlige ydelse, således at den
udgør samme procent af den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den gamle restgæld,
hvorved pantebrevets løbetid forbliver uændret.

Ved betaling af ekstraordinære afdrag betales rente af afdraget til betalingsdagen.

Nærværende pantebrev består af 4 sider.

Dato: Af/e c%



2

1 vitterlighed om ægte underskrifter, rigtig datering og underskrivernes myndighed for så vidt an-
debitorerne:

avn: Advokat Søren Nielsen Navn:
Skovriderværiget

	

S illing:	 A 3220 Tis deleje	 Stilling:

	

opæl:	 Bopæl:

g

Form. 267 G	 MALLING BECK •G>
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Justitsministeriets pantebrevsformular A

	1.	 Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side I, eller på et andet sted inden for landets grænser,
der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdage, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis for-
faldsdagen eller sidste, rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, udskydes dagen til den føl-
gende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et
pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

	

3.	 Ophævet.

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blan-
kettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til
eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring med mindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bli-
ver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor
meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

	

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

	

6.	 Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetin-
gelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrati-
onsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med
føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse 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 de omkostninger, 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.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, med mindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan
forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3
uger efter, at endeligt skøde er lyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår, uanset ejerskifte, for-
lange et gebyr på 2% af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvist forfalder ved
ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jfr. pkt. 9 f.

	

9.	 Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist 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 påkrav skal være
afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales
inden fristens udløb, jfr. herved pkt. 2,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

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

1) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt jfr. pkt. 8.

10. Med mindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes mislighol-
delse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet
af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pante-
gælden helt eller delvist forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor.

Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden I år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.
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