Banetorvet
I N V E S T E R I N G E R H V E RV S E J E R L E J L I G H E D

Banetorvet 3
3450 Allerød
Sagsnr. 210609153

Området
Erhvervsejerlejlighed lige ved S-tog
stationen udlejet til fitness
Ejendommen er beliggende i Allerød
kommune, som har et opland på små
26.000 indbyggere og er en attraktiv
bopælskommune med mange børnefamilier.
Byen har 6 folkeskoler, gymnasium og 50
daginstitutioner.
Allerød kommune har desuden både en
biograf og det berømte teater Mungo Park.
Allerød kommune ønsker også at tiltrække
erhvervslivet og især at tiltrække virksomheder, der produktionsmæssigt lever op til
grundidéen om bæredygtig udvikling.
Allerød ligger centralt i Nordsjælland
omgivet at grønne områder og med nem
adgang til både Hillerødmotorvejen og
Kongevejen.
Kilder:
www.alleroed.dk og www.wikepeia.dk
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Ejendommen
Ejendommen er ejerlejlighed
nr. 2 i hovedejendommen, som
er opført i 2003.
Ejendommen er yderst velplaceret på Banetorvet i Allerød,
som hver dag passeres af
mange mennesker på vej til og
fra arbejdet.
Hovedejendommen er opført
i en betonkonstrution med
en skalmur, og taget er belagt
med røde teglsten. Fra Banevang er der elevator til stueplan.
Ejendommen er udlejet til
Fitness World på markedsvilkår. Lejer betaler alle
udgifter, der påhviler ejendommen, således at ejer alene
afholder udgifter til udvendig
bygningsvedligeholdelse og
administration.

Lejemålet er indrettet med et
indgangsparti med reception
og et fællesareal med salg af
drikkevarer m.m. Herfra er der
adgang til et styrketræningsområde og til et område med
løbebånd og crosstrainere.
I samme område er der
indretttet spinningslokale
samt stort lokale til holdstræning. Endelig er der indrettet
omklædningsfaciliteter med
bademuligheder til både
damer og herrer.

Opført		
Erhvervsareal		

Matrikelnr.:
67 c Lillerød By, Lillerød ejerlejlighed nr. 2

Energimærke
Kontantpris
Startafkast
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2003
1.408 m2
C
DKK 27.000.000
6,97 %
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Plantegning
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Økonomiske vilkår
DKK

DKK pr. m²

Lejeindtægter
Erhvervsleje

2.016.529

Lejers refusion af driftsudgifter

72.000

Indtægter i alt

2.088.529

Driftsomkostninger budget 2022
Ejendomsskatter, mm. 2022
E/F bidrag 2022
Administration, anslået 2 %
Udgifter i alt
Nettooverskud
Salgspris

45.468

33

105.000

75

40.331

29

190.799

137

1.897.731

1.359

27.000.000

19.341

Tinglysning

163.750

Advokatomkostninger, anslået

75.000

Kapitalbehov

27.238.750

Afkast af den investerede kapital

1.496

19.512

6,97%
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Beliggenhed
Ejerlejligheden er beliggende på
Banetorvet i Allerød ved siden af
S-tog stationen og nær centrum af
byen.
For at komme til stationen
skal brugere af stationen enten
udenom ejendommen eller benytte
gennemgangen midt i ejendommen,
hvilket betyder at ejendommen
hver dag passeres af rigtig
mange mennesker, som enten er
bosiddende i Allerød eller arbejder i
en af byens mange virksomheder.
I tilknytning til stationen er der
parkeringspladser på begge sider
af ejendommen samt en aflåst
cykelparkering.
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Parkering
Gratis parkering
0m

Tog
Allerød Station
50 m

Bus
Linje 55E, 94N & 335
50 m
Linje 335, 336, 381 & 385
100 m

Motorvejen
Hillerød motorvejen
3 km
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Gottlieb+Partners er erhvervsmæglere med speciale i køb,
salg, udlejning, genforhandling, sale-and-lease-back-aftaler og

Vi har mange års erfaring og viden med erhvervsejendomme
og sætter en ære i at sikre vores kunder seriøs, saglig rådgivning –

rådgivning for erhvervs- og investeringsejendomme.

en god, effektiv proces og optimale resultater. Hver gang.

Vi håndterer et bredt spektrum af ejendomme såsom
boligejendomme, kontor, lager, logistik, industri, hotel, detail og
liebhaveri.

Vi har lange relationer og tæt samarbejde med nogle af
branchens største og mest toneangivende ejendomsinvestorer og
ejendomsselskaber i Hovedstadsområdet såvel
som i det øvrige Danmark.

Vores vision er at levere værdibaseret ejendomsrådgivning.

GOTTLIEB+PARTNERS A/S
Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm
T: +45 88 77 40 45
info@gottliebpartners.dk
www.gottliebpartners.dk

Gottlieb+Partners indhentede og viderebragte oplysninger og beregninger anses for at være korrekte og er viderebragt i god tro, men præsentationsmateriale skal alene ses som vejledende, og repræsenterer derfor ikke et egentligt tilbud eller en reel kontrakt.
Gottlieb+Partners og/eller sælger/udlejer af den omhandlede ejendom kan ikke være ansvarlig for indholdet, og dermed gøres erstatningsansvarlig for nogen udgift eller skade en modtager af dette prospekt måtte lide ved eventuelle handlinger, der sker på baggrund af oplysningerne
i prospektet. En eventuel køber/lejer opfordres til at indsamle egne data, og gennemgå materialet med egne rådgivere. Eventuelle omkostninger forbundet hermed sker for egen regning. Materialet må ikke, helt eller delvist, mangfoldiggøres eller anvendes i nogen form, uden forudgående samtykke fra Gottlieb+Partners.
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