
SÆLGES - LISELEJE:

Boligejendom 100 meter fra havet til investering
Det Gamle Strandpalæ bestående af 5 lejligheder sælges. 

SE MERE HER

Classensvej 5, 3360 Liseleje.
Areal: 319 m2, fordelt på 5 boliger.
Forrentning: 4,5 pct.
Pris: 7.275.000 kr.

VILKÅRKORTPLANTEGNINGOMRÅDETEJENDOMMENFORSIDE



• Ejendommen er en mindre beboelsesejendom, som er opført i 1907, i 
klassisk byggestil 

• Beliggende i det eftertragtede Liseleje kun 100 meter fra Kattegat
• Bestående af 5 lejligheder, hvoraf 2 lejligheder er ledige og til købers 

disposition
• Omkring ejendommen er der opført nye skure til opbevaring, nye  

terrassegelænder samt andre forbedringer 
• Liebhaver ejendom med udviklingspotentiale.
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Til venstre ses terrassen på 1. sal med nye gelændre og udsigt over det 
charmerende Liseleje. Til højre ses værelse og udsigt fra lejligheden i 
venstre stuelejlighed.  
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Lyse og solrige lejligheder, her ses køkkenet i en af stuelejlighederne.
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Hvidkalket ejendom, kun 100 meter fra indbydende sandstrand.
Her ses hyggeligt og større haveareal samt indgang til fælles vaskeri.
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Præsentabel beboelsesejendom i anden række til Kattegat. 
Grøn have med ældre træer, og solrig terrasse til nogle af lejlighederne.
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Liseleje er et gammelt fiskerleje, og har bestået i kraft af 
de mange sommerhuse, sommergæster og ikke mindst 
fastboende.  
 
Liseleje er ikke mindst kendt for sin lange fine sand-
strand, som findes kun 100 meter fra ejendommen.

Området er eftertagtet af naturelskere, livsnydere og i 
løbet af sommermåneder øges befolkningstallet markant. 
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                                                 Plantegning tilkommer.
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Ejendommen ligger tæt på: 
 
Kattegat og en af Danmarks bedste 
sandstrande.

Liselejevej som er byens hoved- og 
indkøbsgade, ligger få meter væk.

Liselejevej og området byder på flere gode 
restauranter.
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Se film fra ejendommen her

Er du interesseret i denne unikke 
 ejendom, så kontakt Jacob Lefèvre på 
 telefon +45 28 12 48 88 eller mail 
jl@estateconcept.dk

Arealer:                               319 m2 boligareal fordelt på 5 boliger.         

Grundareal:                       560 m2

Lejeindtægter:                  1.325 kr. pr. m2 pr. år       430.636 kr. pr. år            35.886 kr. pr. måned

Driftsudgifter:                       233 kr. pr. m2 pr. år       130.280 kr. pr. år            10.857 kr. pr. måned

Varmeudgifter:                      xx kr. pr. m2 pr. år          xx.xxx kr. pr. år              x.xxx kr. pr. måned

Ejendomsskat:                 14.099 kr. pr. år.

Afkast:                              4,5 pct. 

Pris:              7.275.000 kr.

Anvendelse:               Investering, udlejning til beboelse.

Overtagelse:               Efter nærmere aftale.

Handelseomkostninger:  Afholdes af køber.

Overtagelsesstand:           Som er og forefindes.

Matrikel:               13an 

Driftsregnskab:               Datarum med afkastberegning kan rekvireres via mægler

Øvrigt:                Ejendommen er delvist udlejet. 2 lejligheder står t. købers disposition.
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Tlf. +45 28 12 48 88 
kontakt@estateconcept.dk
www.estateconcept.dk
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