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I Allerøds populære erhvervsområde udlejes  
kontorlokaler til meget attraktiv startleje

Området

I attraktivt og tidssvarende erhvervsom-
råde udlejes fleksible kontorlokaler i meget 
præsentabel ejendom med god, synlig 
beliggenhed.

Området har været anvendt som erhvervs-
område siden 1960´erne og er reguleret iht. 
lokalplan 2-302A for Borupgårds Erhvervs-
område. I området må der være både store 
og små virksomheder med kontor og lettere 
industri og håndværksvirksomheder. 
Byrådet søger især at tiltrække virksom-
heder, der produktionsmæssigt lever op til 
grundidéen om bæredygtig udvikling.

Området ligger centralt i Nordsjælland 
omgivet at grønne områder og alligevel 
kun ca. 2 km fra Allerød station og Allerød 
bymidte og ligeledes ganske tæt på Hillerød 
Motorvejen, Isterødvejen og Kongevejen.
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Lejemålene
To kontorlejemål på hver 
417 m² i meget synlig og 
præsentabel ejendom 
beliggende i Allerøds 
attraktive erhvervsom-
råde Borupgård. 

Lejemålene er belig-
gende på 1. sal med 
egen separat indgang 
og trappe. Det er muligt 
at leje de to lejemål i et 
samlet på ialt 834 m².

Lejemålene er indrettet 
med større og mindre 
kontorer, møderum, 
kantine samt toiletter 
iht. plantegning i nærvæ-
rende prospekt. 

Den nuværende indret-
ning er foretaget 
med lette vægge, så 
det er muligt at få en 
anden  indretning efter 

nærmere aftale. Lejemå-
lene udbydes iøvrigt på 
favorable vilkår.

Lejemålene har eget 
gasfyr og egen separat 
el-installation, så al 
forbrug afregnes direkte 
med leverandørerne.

Det er muligt at leje
 208 m² lager i stue-
etagen.
 
Der er kort afstand til 
Hillerødmotorvejen, 
til Allerød station og 
Allerød bymidte.  Kun 50 
meter fra ejendommen 
kører to buslinjer. 
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Plantegning
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Lejevilkår
Areal kontor 1. th.:  417 m²     |      1. tv.:  417 m²    |    Samlet:  834 m²

Årlig leje pr. m² kontor DKK 625

Areal lager 208 m²

Årlig leje pr. m² lager DKK 575

Årlig leje Kontor DKK 260.625    |     DKK 260.625   |     DKK 521.250

Årlig leje lager DKK 119.600

Driftsudgifter årligt/m² DKK 115

Forbrugsudgifter årligt/m² Varmeforbrug betales direkte til leverandør. Derudover opkræves kr. 10.000 årligt til henlæggelser til fyr m.m.

Betaling Kvartalsvis forud

Depositum Svarende til 6 måneders leje

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

Vedligeholdelse Indvendig påhviler lejer / udvendig påhviler udlejer

Opsigelse 6 måneders varsel

Uopsigelighed Aftales nærmere

Afståelse & fremleje Lejer har ikke ret til afståelse og/eller fremleje

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

Parkering Der kan parkeres på ejendommen

Energimærke D

Bemærkninger
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Bus 
Linje 94N & 335 
50 - 150 m

Tog 
Allerød Station
2 km

Parkering
Gratis parkering
0 m

Motorvejen
Hillerød motorvejen
3 km

Fr
ed
er
ik
sb
o
rg
ve
j

Gydevang

Fre
der

iksb
org

vej

B
an
ev
an
g

So
lva
ng



 8

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.


