Fleksible erhvervslokaler i velholdt ejendom
· 1395 m2
Hørkær 3 D, 2730 Herlev
- Attraktivt erhvervsområde
- Gode parkeringsforhold
- Lejemålet er til overtagelse snarest muligt
- Tidsbegrænset indtil 31.12.2024
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Fleksible erhvervslokaler i velholdt ejendom
Er du på udkig efter et fleksibelt erhvervslejemål i Herlev?
Dette lejemål er beliggende i en større ejendom i et attraktivt erhvervsområde i Herlev. Ejendommen er placeret med kort afstand til
både Herlev Ringvej og Motorring 3, hvorfra der også er tilslutninger til motorvejen mod København og Hillerød. Ydermere ligger
Herlev Station kun ca. 1 km fra lejemålet.
- Attraktivt erhvervsområde
- Gode parkeringsforhold
- Mange indretningsmuligheder
- Lejemålet er til overtagelse snarest muligt
Lejemålet er inddelt i tre større lokaler med højt til loftet og med en åben forbindelse mellem lokalerne. Derudover har lejemålet
også egne toiletfaciliteter, og på ejendommens grund forefindes gode muligheder for parkering. Med sine mange kvadratmeter
byder lejemålet desuden på et væld af anvendelsesmuligheder, og kan både fungere som kontorlokaler og til diverse andre formål.
Lejemålet er ryddet for inventar, men har tidligere været benyttet som legeland, og det ville stadig egne sig særdeles godt til
alverdens aktive tilbud. Skulle man ønske lidt færre kvadratmeter, er der også mulighed for at dele lejemålet op.
Ejendommen er desuden beliggende i et yderst attraktivt område grundet en kombination af den geografiske nærhed til København,
let adgang til motorvejsnettet og det attraktive lave huslejeniveau.
Lejemålet er tømt for inventar mv. og billeder er fra tidligere lejer.
Lejemålet er tidsbegrænset indtil 31.12.2024. I den forbindelse er der mulighed for at få en opstartsrabat, hvilket kan aftales
nærmere med en af vores udlejningskonsulenter.

Energimærke: C

Installationer
Fjernvarmeforsynede radiatorer og kaloriferer med
termostatstyring.
Diverse forefindes alm. 230 volt elinstallationer.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , erhvervslokale (1395m2)

Kr.

450,-

Kr.

627.750,-

Kr.

156.937,-

A'conto varme (1395m2)

Kr.

70,-

Kr.

97.650,-

Kr.

24.413,-

A'conto fællesudgifter (1395m2)

Kr.

62,-

Kr.

86.490,-

Kr.

21.622,-

A'conto vand

Kr.

5,-

Kr.

6.975,-

Kr.

1.744,-

Kr.

818.865,-

Kr.

204.716,-

Leje mv. – I alt
Leje, parkeringspladser

Kr.

5.760,-

Der betales depositum svarende til 4 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 Hørkær 3 D
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Kim Juul Jørgensen

Kasper Søby

Serviceleder
+45 2969 3918
kjj@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk
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