Kontorlejemål
EKSKLUSIVT KONTORLE JEMÅL PÅ 282 M 2
I HJERTET AF KØBENHAVN

Vester Volgade 8, 1., 1552 København V
Sagsnr. 2209001186

Området
Kontorlejemål med yderst central placering i København

L

ejemålet er i markant ejendom
beliggende på hjørnet af H.C.
Andersens Boulevard, Jarmers Plads og Nørre
Voldgade, der passeres af mere end 60.000
køretøjer dagligt.

Endelig er der blot få meter til rekreativt
område i H.C. Ørstedsparken og caféer,
restauranter, forretningsstrøg m.m. er
ligeledes lige rundt om hjørnet.

Med kun få meter til både S-tog, Metro,
Regionaltoge og busser kan beliggenheden
næppe blive bedre.
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Lejemålet

E

jendommen er en blandet bolig- og
erhvervsejendom med erhverv i
stueetagen og på 1. sal og boliger i resten af
ejendommen.
Ejendommen er oprindelig fra 1895 med
typiske tårne og spir. Ejendommen fremstår
yderst præsentabel og flot med indbydende
indgangparti, trappe og elevator til alle
etager.

I kontorerne/mødelokalerne er gulvene
belagt med mørke, slidstærke gulvtæpper.

Når man træder ind i ejendommen via den
smukke indgangsdør i mørkt træ, bliver
man mødt af en flot, imponerende hall
med mange unikke bygningsdetaljer og
mossaikgulv.

Areal
Energimærke
Depositum

Lejemålet er på i alt 282 m2 og er beliggende
på 1. sal. Lejemålet er indrettet med en stor
reception med adgang printerrum, 7 større
og mindre kontorer/mødelokaler samt køkken
med spiseplads.
I hele lejemålet er nyere vinduer, højt til loftet
med flotte stukke og fyldningsdøre.
Der er glasvægge i nogle af lokalerne, der
medvirker til et godt lysindfald.

Alt i alt et virkeligt flot og eksklusivt
kontorlejemål.

282 m2
C
6 måneder

Bruttoleje pr. m2

DKK 2.100

Driftsudgifter pr. m2

incl. lejen

Forbrug pr. m2
Regulering
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DKK 148
NPI, min. 2 %
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Vilkår
Areal kontor

282 m2

Årlig bruttoleje pr. m2

DKK 2.100

Driftsudgifter

Inkluderet i lejen

Månedlig leje inkl. drift

DKK 49.350

Årlig leje inkl. drift

DKK 592.200

Forbrugsudgifter

DKK 148 pr. m2 / årligt á conto

Betaling

Kvartalsvis forud

Depositum

Svarende til 6 måneders leje

Lejeregulering

Reguleres årligt med NPI, dog minimum 2 %

Stand ved indflytning

Overtages “as is” - i den stand lejemålet fremtår i

Vedligeholdelse

Indvendig/Lejer - udvendig/Udlejer

Uopsigelighed og opsigelse

Aftales nærmere

Fremleje

Ingen

Moms

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

Energimærke

C

Parkering

P-huse Jernbanegade, Industriens Hus, Axel Tower og Israels Plads

Bemærkning

Der er elevator i ejendommen
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Plantegning
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Beliggenhed

E

jendommen har en attraktiv
beliggenhed med kort afstand til
Rådhuspladsen, indre by, Strøget, Tivoli og
ikke mindst offentlige transportmidler.
Metro og flere busforbindelser er indenfor
kort afstand. Nærmeste metrostation ligger
på Rådhuspladsen blot 200 m fra lejemålet.

ligger 500 meter fra Vester Voldgade.
Af parkeringshuse i nærheden skal nævnes Jernbanegade (350m), Industriens Hus
(500m), Axel Tower (450) og Israels Plads
(550m).

Buslinjerne 2A, 5C og 250S har stoppesteder
indenfor få hundrede meter ligesom Nørreport station med både S- og regionaltog
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Vester Voldgade 8

Parkering

Metro

Gadeparkering og
parkeringshuse i
nærområdet

Rådhuspladsen
150 m

S-tog

Regionaltog

Lufthavn

Nørreport St.
500 m

Nørreport St.
500 m

Københavns Lufthavn
10 km

Bus
2A, 5C og 250S
150 meter
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Grønne omgivelser
H.C.
Ørstedsparken
1100 m

Motorvej
E20
5 km

8

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 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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