Lejemål i dynamisk og kreativt kvarter · 687
m2
Laplandsgade 11, 2300 København S
• Velbeliggende lokaler tæt på København C
• God planløsning
• Showroom på 687 m² og gårdhave på 81 m²
• Gode tilkørselsforhold
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Lejemål i dynamisk og kreativt kvarter
Velegnet til div. kreative formål for modebranchen, agentur, tegnestuevirksomhed eller galleri med administration.
Lejemålet
Inspirerende og skønne lyse lokaler med rå betongulve, god lofthøjde og store vinduespartier der tilsammen giver sjæl til lejemålet.
Lokalerne er især velegnet til div. kreative formål for modebranchen, agentur, tegnestuevirksomhed eller galleri med dertilhørende
administration.
Lejemålet består i dag af et stort showroom, 4 gode mødelokale/kontorer, køkken, personalerum samt toiletfaciliteter. Derudover
indeholder lejemålet en skøn gårdhave på ca. 81 m², hvor der både er plads til afholdelse af interne og eksterne arrangementer.
Ejendommen
Et dynamisk kvarter med gode tilkørselsforhold og kort afstand til København C. I ejendommen overfor finder man
Industrikomplekset på Prags Boulevard 49, som rummer dansk industrihistorie. Ejendommen er tidligere Toms Chokoladefabrik,
som tilbage i 1926 startede virksomhedens slik- og chokoladefabrikation op her i nybyggede og moderne produktionslokaler. Her
finder I allerede virksomheder indenfor bl.a. modebranchen, og dels en række spændende kreative virksomheder og professionelle
udøvende kunstnere.
De øvrige lejere i ejendommen er bl.a. Universal Music, California Sport m.fl..
Vi glæder os til at vise jer dette særlige lejemål.

Energimærke: D

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Showroom (687m2)

Kr.

1.300,-

Kr.

893.100,-

Kr.

223.275,-

Gårdhave (81 m²)

Kr.

400,-

Kr.

32.400,-

Kr.

8.100,-

A'conto varme (687m2)

Kr.

85,-

Kr.

58.395,-

Kr.

14.599,-

A'conto fællesudgifter (687m2)

Kr.

117,-

Kr.

80.379,-

Kr.

20.095,-

Kr. 1.064.274,-

Kr.

266.069,-

Leje mv. – I alt
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 Laplandsgade 11
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Kasper Søby

Kim Juul Jørgensen

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

Serviceleder
+45 2969 3918
kjj@olavdelinde.dk
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