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Kontorlejemål i klassisk Nordvest ejendom

Københavns Nordvestområde hvor denne 
bygning er lokaliseret, er under rivende 
udvikling disse år. Fra at have været et 
arbejderkvarter, skyder nye byggerier og 
forretninger nu op og både studerende og 
nybagte familier vælger i stigende grad 
bydelen som deres nye hjem. Nordvest er 
en multikulturel smeltedigel, med dyna-
misk og levende atmosfære.

Området har nogle fremragende transport-
muligheder. Ved Nørrebro station er byens 
største buslinjer til og fra centrum, S-tog og 
Metro, der forbinder byen på tværs og 
Frederikssundsvej og Frederiksborgvej, som 
giver hurtig adgang til motorvejsnettet.

Området er reguleret af kommuneplan 
(R19.C.8.5)

Området
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Lejemålet

Bygningen er en klassisk Nord-
vest ejendom og er indrettet 
til kontorer. De øvrige lejere 
tæller Verdensnaturfonden, 
Københavns Kommune og 
NCC-group.

Lejemålet er 502 m² og har 
direkte udgang til egen tagter-
rasse på hele 194 m².

Der er adgang til lejemålet via 
flot, højloftet og lækkert belyst 
indgangsparti, hovedtrappe og 
elevator. Lejemålet er indrettet 
med enkelte mindre kontorer 
og mødelokaler, samt et stort 
åbent kontormiljø.

Lejemålet anvendes i 
øjeblikket af ejendommens 
ejer, der planlægger at flytte til 
et andet af selskabets ejen-
domme, hvorfor overtagelsen 
kan ske fleksibelt.

Ejendommen har egen parke-
ringskælder, hvor der kan lejes 
pladser for 1.500 kr. pr. måned. 
Fra p-kælderen er der direkte 
adgang op til kontoretagerne
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Plantegning
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Lejevilkår
Areal 502 m2 kontor                                       194 m2 tagterasse

Årlig leje pr. m² 1.500 DKK pr. m2 kontor                  500 DKK pr m2 tagterasse

Driftsudgifter DKK 281 pr. m2 / årligt á conto

Månedlig leje, ekskl. forbrug DKK 82.589

Årlig leje, ekskl. forbrug DKK 991.062

Forbrugsudgifter DKK 108 pr. m2 / årligt á conto

Betaling Kvartalsvis forud

Depositum 6 måneders leje

Lejeregulering Reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum med 3%

Vedligeholdelse Indvendig lejer / udvendig udlejer

Opsigelse Aftales nærmere

Uopsigelighed Aftales nærmere

Afståelse & fremleje Aftales nærmere

Moms Ejendommen er momsregistreret og alle ydelser pålægges den til enhver tid gældende moms

Energimærke D
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Beliggenhed

Ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, 
er blot få minutters gang fra Nørrebro 
S-togsstation og Metro stationen Nørrebro. 

Området er præget af stor 
befolkningstæthed med mange studerende 
og unge familier. 

Området er et boligområde med nogle 
få kontorejendomme og lettere indutri 
ejendomme ind i mellem.
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S-tog 
Nørrebro station 
200 m

Rådhuspladsen 
 
4,7 km

Motorvej
E47/E20
13 km

Bus 
Linje 4A, 250S, 12 
200 m

Parkering 
På ejendommen 
0 m
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GOTTLIEB+PARTNERS A/S
Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm

T: +45 88 77 40 45
info@gottliebpartners.dk
www.gottliebpartners.dk

Gottlieb+Partners er erhvervsmæglere med speciale i køb, 
salg, udlejning, genforhandling, sale-and-lease-back-aftaler og 
rådgivning for erhvervs- og investeringsejendomme.

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

Vores vision er at levere værdibaseret ejendomsrådgivning.

Vi har mange års erfaring og viden med erhvervsejendomme 
og sætter en ære i at sikre vores kunder seriøs, saglig rådgivning – 
en god, effektiv proces og optimale resultater. Hver gang.

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.

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 forudgå-
ende samtykke fra Gottlieb+Partners.


