Yderst attraktive lokaler i København NV ·
986 m2
Rentemestervej 67D, 2400 København NV
- Moderne og nyrenoverede lokaler
- Kontor/showroom med tilkoblede lager
- Let adgang til offentlig transport, caféer og indkøbsmuligheder
- Mulighed for leje af parkering i nærområdet
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Yderst attraktive lokaler i København NV
Sjældent udbudt kontor/showroom med god loftshøjde og moderne smuk indretning er nu til leje. Læs med her:
Lejemål:
Ejendommen er opført i 1946, som en søjle-drager konstruktion i jern-beton med ydervægge af røde teglsten og tagdækning med
tagpap. Det meget højloftede og lyse lejemål består i stueplan af flere storrum. I storrummene er der indrettet mindre mødelokaler
med epoxygulve og New Yorker glasvægge, som sikrer et gennemgående lys i lejemålet, og som giver et råt udtryk. Der forefindes
derudover tre toiletter og badefaciliteter. Endelig er lejemålet indrettet med et fint lagerareal i en særdeles brugbar, høj og lys kælder
med stor vareelevator. Der er fine tilkørselsforhold ved lejemålet.
Lejemålet er særdeles velegnet til kontor eller showroom, men kan også anvendes til både møde-, event- eller galleriformål.
Beliggenhed:
Lejemålet er beliggende i Københavns Nordvestkvarter (NV), og er tæt ved grønne områder som blandt andet Utterslev Mose og
Bispebjerg Kirkegård. Derudover ligger lejemålet i et område fyldt med alskens caféer, indkøb og restauranter. Københavns
Kommune har igennem de sidste årtier haft fokus på byfornyelse og et kvarterløft af Nordvestkvarter, der på grund af sin centrale
beliggenhed er fuld af potentiale.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor (628m2)

Kr.

1.200,-

Kr.

753.600,-

Kr.

188.400,-

Leje , Lager (358m2)

Kr.

500,-

Kr.

179.000,-

Kr.

44.750,-

A'conto varme (986m2)

Kr.

80,-

Kr.

78.880,-

Kr.

19.720,-

A'conto fællesudgifter (986m2)

Kr.

133,-

Kr.

131.138,-

Kr.

32.785,-

Kr. 1.142.618,-

Kr.

285.655,-

Leje mv. – I alt
Leje, parkeringspladser

Kr.

10.620,-

Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.

· Lejeregulering
Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 2,5% årligt

· Opsigelse m.v.
6 måneder til den første i en måned fra lejers side.
Uopsigelighed efter nærmere aftale.

· Vedligeholdelse
Udvendigt udlejer og indvendigt lejer

· Øvrige forhold
Ret til mellemleje forbeholdes.

Pr. kvartal

Plantegning over Rentemestervej 67D
Tegningen er ikke målfast

Plantegning over Rentemestervej 67D
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Kim Juul Jørgensen

Kasper Søby

Serviceleder
+45 2969 3918
kjj@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

AARHUS

ODENSE

Frichsparken
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj

Odense Havn
Møllekajen 7, st.
5000 Odense C

+45 8615 4244

+45 6544 4244

info@olavdelinde.dk
CVR Nr: 38 27 58 44

