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Salg og information 

Besøg vores hjemmeside: 

www.vibe-huse.dk  

Eller kontakt os på: 

 

 

AMBOLTEN, NORRING 

HINNERUP 
VIBE-HUSE A/S opfører 13 rækkehuse på Ambolten, Norring ved Hinnerup. 

Beliggende i naturskønne omgivelser og med kort afstand til bl.a. Korsholm Skole er 

disse boliger særdeles velegnet til den lille familie. 

 

 

 
Energivenligt byggeri iht. BR18 Lavenergi. 

 

Minimal vedligeholdelse og  

høj håndværksmæssig kvalitet. 

 

Optimal indretning, der opfylder ALLE behov. 

 

MILJØ OG TRIVSEL for alle pengene 

- Til alle generationer!  

http://www.vibe-huse.dk/
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Hustyper: 

Type 115 115m2 

Type 130 130m2 

Type 130 S 130m2 

 

OBS:  
Type 130 S er et 

fritliggende enfamiliehus 

Sø 
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Type 115/130m2 

 

 

 

En bolig hvor komfort, grøn linje, miljøet og 

trivsel er i højsædet. Derfor er der i boligen: 

 

Isolering med papiruld på loft, giver et 

godt indeklima og er med til at beskytte 

naturen! 

 

Vinduer i AuraPlus Premium træ/alu med 

super lavenergi-ruder! 

 

Genvex-anlæg, som forbedrer 

indeklimaet i boligen! 

 

 Dette gælder i øvrigt begge typer… 
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Type 115/130m2 – Aftenfoto fra haveside 

 

 
 

En bolig hvor komfort, grøn linje, miljøet og 

trivsel er i højsædet. Derfor er der i boligen: 

 

Termostatstyret gulvvarme i alle rum, 

som kan styres fra din smartphone! 

 

Solceller på taget, som kan følges via din 

smartphone! 

 

Flot ovenlysvindue i køkken/alrum 

udføres med el-styring! 

 

  

Dette gælder i øvrigt begge typer… 
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Ambolten – Norring, Hinnerup, dagslys  
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Ambolten – Norring, Hinnerup, dagslys  
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Ambolten – Norring, Hinnerup, aften 
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Området 

 
Det grønne område mod nordvest, skaber en hyggelig atmosfære i området. 

Til hver bolig følger carport og udhus, samt mulighed for terrasse, både foran og bagved huset.  
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Området 

 
Der etableres udvendig belysning på både indgangsside, facade samt haveside. 

Skøn have med terrasse i belægningssten medfølger alle hustyper.  
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Type 115m2 

 

 

 

Ved denne type bolig er det muligt at tilkøbe værelset i stuen. På vedlagte plantegninger ses 

forskellen. 

Til hver bolig hører carport og udhus. 

 

 

Ovenlys 

Evt. værelse 

12,1 m2 

Stue 

31,6 m2 

Køkken 

16,2 m2 

Værelse 

10,1 m2 

Værelse 

11,7 m2 

Bad 

6,9 m2 
Entré 

4,5 m2 

Bryggers 

5,9 m2 
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Type 130m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved denne type bolig er det muligt at tilkøbe værelset i stuen. På vedlagte plantegninger ses 

forskellen. 

Til hver bolig hører carport og udhus. 

  

Ovenlys 

Stue 

32,7 m2 

Evt. værelse 

13,2 m2 

Værelse 

10,1 m2 

Værelse 

10,1 m2 Køkken 

13,7 m2 

Entré 

8,2 m2 

Bad 

7,0 m2 

Bryggers 

4,9 m2 

Værelse 

12,6 m2 



 

  SAMSØVEJ 29   8382 HINNERUP  TLF. 86 98 60 11 

 

 

Type 130m2 – Fritliggende bolig 

 

 

 

Ved denne type bolig er det muligt at tilkøbe værelset i stuen. På vedlagte plantegninger ses 

forskellen. 

Til hver bolig hører carport og udhus. 

OBS: Boligen er fritliggende enfamiliehus, og dermed ikke bygget sammen, som øvrige typer. 

  

Ovenlys 

Evt. værelse 

13,2 m2 

Stue 

31,5 m2 

Køkken 

13,2 m2 

Værelse 

10,1 m2 

Værelse 

10,1 m2 

Bad 

7,0 m2 

Bryggers 

4,9 m2 

Entré 

7,4 m2 
Værelse 

12,7 m2 
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Budget og økonomi for 

Ambolten, Norring v. Hinnerup 
Købspris pr. bolig 

Ambolten 2-8 - TYPE 115 
Salgspris kr.  2.545.000,00 

Udbetaling (5%) kr.  127.250,00 

Kreditforening (80%) kr.  2.036.000,00 

Boliglån (15%) kr.  381.750,00 

Finansieringseksempel – 1 års mdr. ydelser Brutto Netto 

Flexkort - afdragsfrit kr. 6.403,00 5.319,00 

Obligationslån, 1% kr. 12.713,00 11.279,00 

Ejerudgifter pr. mdr. er ikke indeholdt i brutto/netto-udgiften – Anslået: 3.127,00 

Ambolten 10-12 og 18-22 - TYPE 130 + TYPE 130 S 
Salgspris kr.  2.695.000,00 

Udbetaling (5%) kr.  134.750,00 

Kreditforening (80%) kr.  2.156.000,00 

Boliglån (15%) kr.  404.250,00 

Finansieringseksempel – 1 års mdr. ydelser Brutto Netto 

Flexkort - afdragsfrit kr. 6.765,00 5.621,00 

Obligationslån, 1% kr. 13.445,00 11.931,00 

Ejerudgifter pr. mdr. er ikke indeholdt i brutto/netto-udgiften – Anslået: 3.265,00 

* Tilkøbsmulighed: Ekstra værelse kr. 31.250,00 inkl. moms. 

Ejerudgifter - Anslået  2.495.000,00 2.545.000,00 2.695.000,00 
Ejendomsskat kr. 4.660,00 4.660,00 4.660,00 

Ejendomsværdiskat kr. 24.950,00 25.450,00 26.950,00 

Forsikring kr. 3.850,00 3.850,00 4.000,00 

Grundejerforening kr. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Renovation kr. 2.068,00 2.068,00 2.068,00 

I alt udgifter pr. år    kr.  37.028,00  37.528,00  39.178,00 

I alt udgifter pr. måned kr.    3.086,00    3.127,00    3.265,00 

Boliglånet er beregnet med en årlig rente på 6,0%, men den årlige rentesats på boliglånet varierer i forhold til Deres 

økonomiske forhold. Renten er variabel og kan derfor ændres af banken. Satserne er pr. 10.01.2020. 

Boliglån kræver kreditgodkendelse og et betydeligt forretningsomfang med banken. Vi gør opmærksom på, at ikke alle 

kunder kan opnå den i eksemplet anvendte rente. 

Budgettet er baseret på foreløbige, oplyste tal, som har været tilgængelige ved udarbejdelsen og er derfor 

uden ansvar for VIBE-HUSE A/S.  

Ambolten 14-16 og 24-26 TYPE 115 
Salgspris kr.  2.495.000,00 

Udbetaling (5%) kr.  124.750,00 

Kreditforening (80%) kr.  1.996.000,00 

Boliglån (15%) kr.  374.250,00 

Finansieringseksempel – 1 års mdr. ydelser Brutto Netto 

Flexkort - afdragsfrit kr. 6.280,00 5.219,00 

Obligationslån, 1% kr. 12.460,00 11.059,00 

Ejerudgifter pr. mdr. er ikke indeholdt i brutto/netto-udgiften – Anslået: 3.086,00 
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Materialebeskrivelse 

  

Facade- og gavlmure: 

opmuret i grå blødstrøgne massive teglsten RT473 

Como fra Randers Tegl. 

Bag-, skillevægge og lejlighedsskel: 

H+H multiblokke, evt. værelse opsættes i gips. 

Tag: 

Spær udføres som fabriksfremstillede gitterdragere. 

Tag sort tagpap fra Phønix tag. 

Solceller: 

Der monteres solcelleanlæg fra Phønix Tag Energi. 

Inddækninger, tagrender og nedløb: 

Zinkinddækning. 

Arkitekttagrende 333 i zink, samt nedløb i zink. 

Isolering: 

Udføres iht. energirammeberegning. I vægge 

udføres murbatts, hvor der på loft benyttes 

papiruldsgranulat. I gulve anvendes polystyren. 

Vinduer og yderdøre: 

Træ/alu vinduer med lav-energiglas fra Rationel i 

typen Aura Plus, i farven antracit: RAL 7016 

udvendig og RAL 9010 indvendig. 

Vinduesbundstykker udføres i granit. 

Ovenlysvindue fra Fakro etableres med el-styring. 

Gulve: 

Beton belagt med klinker i entré, bad og bryggers, 

30x60cm. Laminat plankegulve, Haro Tritty 100 – 

Style Gran Via 4V oak I øvrige rum. 

Fliser: 

Der monteres fliser på vægge indvendigt i 

bruseniche. Sokkelklinker i bad og bryggers, samt 

klinker på gulve iht. ”Gulve” (se ovenfor).  

Over bord i køkken udføres mosaikklinker. 

Varme: 

Fjernvarme m. gulvvarme i alle rum med individuel 

styring - udføres med hurtig virkningsgrad. 

Genvexanlæg: 

Genvexanlæg i boligen for forbedret indeklima. 

Indvendige døre: 

Glatte døre m. stålgreb fra Swedoor, hvid. 

Lofter: 

Træbeton i Extrem Fin K5, hvid. 

 

Inventar: 

HTH model Next - Hvid, hvidlakerede låger med 

softline greb. 

Bordplader i højtrykslaminat – Farve 565, rustik 

mørk skifer med underlimet vask. Stål i bryggers, 

sort i køkken. Under overskabe etableres LED 

spots.  

I soveværelse etableres skydelåger. 

Bad: 

HTH model Next - Hvid, hvidlakerede låger. 

Helstøbt bordplade i hvid, med istøbt vask. Spejl 

over vask med 2stk. lamper, samt lampe i 

bruseniche. Frosted glasparti med dør til 

bruseniche. Håndklædetørrer i krom, samt 4 stk. 

håndklædekroge og 1stk. toiletrulleholder. 

Malerarbejde: 

Filt på vægge, behandlet med fulddækkende hvid 

maling. Indfatninger og fodlister hvidmales. 

Installationer: 

Installation til TV og PDS kabling for internet i alle 

rum. Udvendig belysning ved hoveddøre, samt 

langs facade og på haveside. 1 stk. udvendig stik, 

samt el i skur. Udvendig vandhane på 

indgangsside. 

Hårde hvidevarer: 

Siemens indbygningsovn, sort HB478GCB0S 

Siemens induktionskogeplade EH631BEB1E 

Siemens udtræksemhætte sølvmetallic LI64MB520 

Siemens Indbygningskøle-/fryseskab KI38VV20 

Siemens Opvaskemaskine SN614X04AE 

Udvendig: 

Grunden afleveres pålagt med muld, tilsået med 

græs og beplantet med hæk mod nabo og skel. 

Der udføres belægning som grå IBF 20x40 i 

vognly/udhus og adgangssti til indgangsdør, samt 

på terrasse. Der kan forekomme skråningsanlæg 

eller støttemur på grunden. Fællesarealer afleveres 

færdigbeplantet og tilsået med græs. 

Vognly/udhus: 

Carport UNA Wall, Lyngsøe, samt uisoleret udhus. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Visualiseringer i salgsmaterialet er anvisende. 

Der kan forekomme ændringer til projektet. 
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Information 

Ambolten – Norring, Hinnerup 

 

 

 

 

  

Finansiering 

Budget er udarbejdet med en finansiering med 80% 

realkreditlån, 5% i kontant udbetaling og resten 

finansieret via boliglån. 

I budgettet er der opstillet forskellige låntyper: 

Flexkort afdragsfrit flexlån 

2% obligationslån med faste afdrag 

I alle ydelser er indregnet rente og afdrag på 

boliglån, samt ejerudgifter. 

Bebyggelsen 

Boligerne består af sammenbyggede huse med 

flotte glaspartier, som giver bebyggelsen luft og 

særpræg. Der er tre forskellige boligtyper. Med 

deres fantastiske rummelighed og hyggelige 

atmosfære samt et godt valg af udelukkende 

kvalitetsmaterialer, der kræver et absolut minimum 

af vedligeholdelse, sammenholdt med et utroligt 

veludført og flot håndværk, er de blandt VIBE-

Huses mange succesrige hustyper igennem de 

seneste 25 år. Bebyggelsen afleveres fuldt 

færdiggjort med belægning, beplantning, græs og 

terrasser. 

Procedure for køb: 

Når De beslutter Dem for at købe en bolig på 

Ambolten i Norring, Hinnerup, udfærdiger VIBE-

Huse A/S en købsaftale, hvoraf købet fremgår. Ved 

indgåelse af købsaftale indbetales kr. 100.000,- af 

udbetalingen. Restbeløbet indbetales ved skødets 

underskrift, dog senest 7 dage inden 

overtagelsesdatoen. 

Køb nu og få indflydelse: 

Køber De i god tid, kan DE få indflydelse på valg af 

hårde hvidevarer, inventar, klinker mv. 

Området: 

Norring, Hinnerup er en forstad til Aarhus og ligger 

ca. 15km fra byen. Området omkring Norring og 

Foldby med ca. 1.400 indbyggere har de seneste år 

oplevet en tilflytning af børnefamilier og er 

velforsynet med skole og daginstitutioner. 

Området er oprindeligt en af de mange, mindre, 

landsbyer omkring Hinnerup, som er præget af sine 

naturområder med skove, å-løb og mange marker i 

de let kuperede terræner. 

 

I umiddelbar forlængelse af udstykningen på 

Ambolten finder du Norrings idrætsanlæg hvor 

Korsholm IF (KIF) holder til. KIF er en 

sammenslutning af hhv. Korsholm, Foldby og 

Norring hvilket også forekommer naturligt, da de tre 

landsbyer i dag nærmest er vokset sammen. 

Udover de fælles idrætsfaciliteter ligger Korsholm 

Skole i direkte forlængelse af området ved 

Damsbrovej. Følger du netop Damsbrovej kommer 

du ligeledes til Foldby Kirke. I modsat retning af 

Damsbrovej møder du Hinnerup med flere skoler, 

institutioner, kulturelle tilbud samt en lang række 

indkøbsmuligheder. 

Der er knap 3km fra Ambolten til hjertet af 

Hinnerup, hvor du ligeledes finder gode offentlige 

transportmuligheder mod bl.a. Aarhus, Randers og 

Silkeborg. I direkte forlængelse af Hinnerup Station 

ligger det hyggelige Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, 

som gør meget for lokalområdets forankring, med 

gode aktiviteter, oplæg og foredrag. 

 

ET GODT LOKALSAMFUND MED ET AKTIVT 

FORENINGSLIV OG MANGE MULIGHEDER. 

Ambolten, Norring. 8382 Hinnerup 
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Kontakt 

 
Kunne de tænke Dem, at blive én af boligejerne på Ambolten i Norring? 

- Så kontakt os allerede i dag for yderligere information. 

 

 

 

VIBE-Huse A/S 

Samsøvej 29 

8382 Hinnerup 

 

Tlf.: 86 98 60 11 

www.vibe-huse.dk 

Mail: info@vibe-huse.dk 

http://www.vibe-huse.dk/
mailto:info@vibe-huse.dk

