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Området
Erhvervsejendom centralt beliggende i Jyderup tæt ved Skarresø

Erhvervsejendommen er beliggende 
centralt i Jyderup og alligevel tæt på 

skøn natur.  
 
Jyderup er en stationsby i Holbæk Kommune 
med ca. 4.350 indbyggere.  
 
Byens kerne rummer butiksbygninger i to til 
tre etager og har udover dagligvarebutikker 
også forskellige detailbutikker, cafe´er og 
pizzaria m.m.  
 
Byen er omgivet af villa- og industrikvarterer, 
med blandt andet virksomheder indenfor 
metal- og elektronikindustrien. 

 
Jyderup ligger med de smukke skove og 
søer mellem Holbæks pulserende liv og det 
omfattende erhvervsliv i Kalundborg. 
  
Infrastrukturen i Jyderup er rigtig god 
med nem adgang til og fra motorvejen 
og togdriften mellem København og 
Kalundborg.  
 
Endelig er der flere buslinjer med 
udgangspunkt fra Jyderup station. 
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Utrolig velholdt ejendom med et 
erhvervsareal på 404 m2  fordelt på 

stueetage, 1. sal og meget højloftet, tør kælder 
samt en interegreret garage/lager på 62 m². 
 
Ejendommen er fra 1974 og opført i mursten. 
Ejendommen blev total istandsat af sælger i 
2002 og er løbende blevet vedligeholdt og 
opgraderet blandt andet med nyt eternittag i 
hhv. 2018 og 2021.
 
Ejendommen har været benyttet til apotek 
og er derfor forsynet med rullegitrer, 
sikkerhedsdøre og røgkanon. Der er nyere 
kabler overalt, netværksstik, LED-spots, 
moderne belysning og køling.   
 
I stueetagen er stort, flot butikslokale med 
hvide vægge, hvidt listeloft og Amtigo-
gulve. Baglokalet ligger i åben forbindelse til 
butikken, og herfra er der adgang til yderligere 

et disponibelt rum med vask og udgang til 
garagen/lager, adgang til handicaptoilet 
og nedgang til kælderen. Endelig er der en 
personaleindgang med trappe til 1. sal.  
 
1. salen er  indrettet med personalegarderobe, 
to kontorer, stort møderum/kontor der 
adskilles med en foldedør til køkkenet med 
spiseplads samt et toilet med badefaciliteter. 
Fra mødelokalet og køkkenet er der adgang til 
tagterrasse med udsigt til skoven. 

Hele 1. salen er belagt med egetræsparketgulve 
- baderummet er dog belagt med vinyl.

Ejendommen har sit eget solcelleanlæg på 10 
kW - anlægget er blot 3 år gammelt. 

Alt i alt en ejendom velegnet til mange formål 
og lige til at flytte ind i.

Ejendommen

404 m2

521 m2

C 

1974/2002

Handel & butik

DKK 3.000.000

Erhvervsareal 

Grundareal 

Energimærke 

Opført/ombygget

Ejendomstype 

Kontantpris
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Vilkår

DKK DKK pr. m²

Driftsomkostninger

Ejendomsskatter 2022 5.718

Forsikring 9.387

Vedligeholdelse DKK 40 pr. m² 16.160

Udgifter i alt 31.265 77

Salgspris 3.000.000 7.426

Tinglysning 19.750

Advokatomkostninger, anslået 50.000

Pris i alt 3.069.750 7.598
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Plantegning
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Beliggenhed

Ejendommen ligger i centrum af Jyderup få meter fra stationen og busholdepladserne.  
 

Jyderup er en stationsby med stort kundegrundlag fra de omkringliggende villakvarterer med 
mange børnefamilier. 
 
Jyderup bliver betjent med regionaltog til og fra København og Kalundborg, samt adskellige 
buslinjer.  

Der er 27 km til Holbæk og turen til København kan gøres med tog på blot en times tid.
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Parkeringsplads overfor 
ejendommen

Linje 490, 512, 541, 
542 & 582
100 meter

Rute 225
400 meter

Sølystvej 1

Holbæk & København

Regionaltog
København
100 meter

Kalundborg
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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 ejen-
domsrådgivning.

 
 

Vi har mange års erfaring og viden med
erhvervsejendomme og sætter en ære i at sik-
re 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 ejen-
domsselskaber 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 præsentations-
materiale 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 ind-
samle 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.


