Vallensbæk Company House
KONTORLEJEMÅL

Delta Park 40
2665 Vallensbæk Strand
Sagsnr. 210908158UDK

Området
Kontorlejemål i veletableret erhvervspark i
Vallensbæk
Lejemålet er placeret i det populære Delta
Park i Vallensbæk. Området består af flere
kontorejendomme samt grønne områder.
Blandt andet ligger Copenhagen Golf
Center i nærområdet.
Vallensbæk Kommune har ca. 16.600
indbyggere og er en kommune, der i højere
grad består af erhvervsområder. Dog
rummer kommunen alle muligheder for at
bo, leve og arbejde - uanset alder. Generelt
er Vallensbæk Kommune en erhvervsvenlig
kommune med plads til mange forskellige
typer virksomheder. Der er ambitoner for
erhverv og det kommer også til synlighed i
kommunens udviklingsstrategi.
Området er reguleret af lokalplan 79
„Boliger og erhver på Delta Park“ samt
Kommuneplan 2021 (3-E5), der tillader at
bygge op til 12 etager på området.
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Lejemålet
Lejemålenes størrelse kan
varriere fra 400-3.060 m2.
Ejendommen er cerftificeret
med DGNB-Gold, som sikrer
at ejendommen har de højeste
standarder indenfor bæredygtighed og indeklima.

Ejendommen har en lækker
kantine, et indbydende receptionsområde samt et mødecenter.

Lejemålene bliver skæddersyet
til den enkelte lejer. På den
måde sikrer man lejerne et
lejemål af den højeste kvalitet.
Lejemålene bliver tilpasset
lejerne af udlejer selv, men
også med hjælp fra dygtige
indretningsarkitekter, som er
bekendte med ejendommen.
Mange af faciliteterne på ejendommen er fælles for lejerne,
som derfor er med til at styrke
de sociale netværk.
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Plantegning - Stue
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Plantegning - 1. og 2. sal
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Lejevilkår
Areal

400 - 3.060 m2

Årlig leje pr. m²

1.150 DKK pr. m2

Driftsudgifter

DKK 251 pr. m2 / årligt á conto

Månedlig leje, ekskl. forbrug

DKK 38.333 - 293.250

Årlig leje, ekskl. forbrug

DKK 460.000 - 3.519.000

Forbrugsudgifter

DKK 51 pr. m2 / årligt á conto

Betaling

Kvartalsvis forud

Depositum

9 måneders leje

Lejeregulering

Reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum med 2 %

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

A2

Bemærkning

En gratis parkeringsplads pr. 56 m2 lejet kontorareal
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Beliggenhed
Vallensbæk Company House ligger 20
minutter fra København Centrum med
meget kort afstand til både motorvej og
offentlig transport.
Lejemålet har et godt nærmiljø med
mange forskellige lejere. Blandt lejerne
er CapGemini, Estee Lauder, SuperOffice,
Ricoh, OBH og Rittal, Orkla Foods, Orkla
Care, Takeda, Sennheiser.
Der er eksempelvis indkøbsmuligheder
tæt på ejendommen. 500 meter fra
ejendommen, findes Rema 1000 og
Lagkagehuset.
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Parkering
På ejendommen
0m

Motorvej
E47/E20
50 km

Hovedvej
Søndre Ringvej
50 m

S-tog
Vallensbæk station
500 m

Bus
Linje 143, 144
250 m
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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.

10

