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Meget attraktivt område, som i disse år er 
under forvandling

Ejendommen er beliggende København 
Nordvest i „Fuglekvarteret“. Et meget attrak-
tivt område, som i disse år er i gang med en 
stor forvandling. 

Ny infrastruktur, virksomheder og unge 
tilflyttere rykker ind i de gamle industri- og 
arbejderkvarterer og, de mange forskellige 
etniske sammensætninger er med til at 
inspirere til det urbanske liv.

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 Frede-
rikssundsvej og Frederiksborgvej, som giver 
hurtig adgang til motorvejsnettet.

Området
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Lejemålet

Ejendommen, som lejemålet er 
beliggende i, er en ældre indu-
striejendom, der ombygges til 
ungdomsboliger. 

Stueetagen kan lejes som 
butikslokale eventuelt til en 
café, restaurant, showroom 
eller kontor. 

Der er mulighed for at leje 
lejemål på en af følgende stør-
relser: 158 m², 274 m², 303 m² 
eller 577 m2.

Alle lokaler er flotte og lyse 
med højt til loftet og rigtig 
gode adgangsforhold.
Butikslejemålene indrettes 

i samråd mellem lejer og 
udlejer.

Der er rigtig gode parkerings-
forhold ved ejendommen.

På gaden er det muligt at 
parkere gratis i op til 3 timer.
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Bygningslayout - Stueetage

Lejemålet
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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 befolknings-
tæthed 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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Lejevilkår

Areal erhvervslokaler 158 m² | 274 m² | 303 m² | 577 m2

Årlig nettoleje pr. m² DKK 1.500-1.750

Driftsudgifter DKK 205 pr. m²/årligt á conto

Månedlig leje inkl. drift DKK 25.741 - DKK 81.982

Årlig leje inkl. drift DKK 308.890 - DKK 983.785

Driftsudgifter DKK 205 pr. m²/årligt á conto

Forbrugsudgifter DKK 104 pr. m²/årligt á conto

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 - kan eventuelt aftales nærmere

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

Energimærke F

Bemærkninger Indrettes efter nærmere aftale med udlejer
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S-tog 
Nørrebro Station 
275 m

Metro 
Nørrebro Station 
275 m

Fly
Københavns 
Lufthavn 13 km

Bus 
Linje 4a, 5c, 66 & 
350S: 250 - 350 m

Parkering 
Gården 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.


