BREDGADE 33C, ST., 1260 KØENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN
VIRKSOMHED HER
Flyt ind i Krøyers Atelier i Bredgade

GRATIS RÅDGIVNING

I Bredgade 33C er der lige nu 177 ledige kvadratmeter i
stueetagen i selve gårdhuset – også kendt som Krøyers
Atelier. Der er to regulære og lyse lokaler, et toilet samt
tekøkken. Mulighederne for at indrette sig er mange, og vi
hjælper gerne med idéer, der kan opfylde netop dine behov.
Der er nem adgang til offentlig transport, hvor du på få
minutter bl.a. kan være på Kongens Nytorv eller Marmorkirken
metrostation. Parkeringsmulighederne er også gode, og du
kan tilkøbe parkeringspladser i Jeudans egne p-huse i
Dronningens Tværgade eller ved Ofelia Plads/Skuespilhuset.
Vi hjælper gerne med rengøring og vinduespudsning - i dette
lejemål til et fast beløb kr. 2.878 pr. md. Vi ser frem til at vise
dig lejemålet.

I Jeudan arbejder vi målrettet for, at gøre det så hurtigt, nemt
og billigt for jer at komme i gang som overhovedet muligt.
Derfor tilbyder vi gratis indretningsforslag, så I får inspiration
til valg af farver, materialer og optimal udnyttelse af rum. Vi
kan også tilbyde en proces skræddersyet til jeres behov, så vi
håndterer flytningen og hjælper med alle serviceydelser. Alt
er muligt – I vælger frit, hvad vi skal tage os af, og hvad I selv vil
stå for. Vi glæder os til at byde jer velkommen.

1

SKAL VI RESERVERE
PLADS TIL DIG HER?
Book en fremvisning eller hør
mere på 7010 6070.

BREDGADE 33C, ST., 1260 KØENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER

* Indretningsforslag

Areal

177 m2

* Tegningen er ikke målfast
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* Indretningsforslag

Areal

177 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Der er ingen smalle steder i Bredgade, der emmer af klassisk
elegance tilsat charmerende boheme-atmosfære. Her er
palæer og pulserende gader, butikker af alle slags – fra de små
med specialiteter til de store med det hele – kendte
kunsthandlere og berømte auktionshuse, hyggelige caféer og
højbårne restauranter. Og med kontor midt i den eftertragtede
Frederiksstaden bliver du en del af et helt særligt nabolag
med Amalienborg, Sankt Annæ Plads og Kongens Nytorv.
Busser og Marmorkirken Metrostation finder du blot et
stenkast derfra, men foretrækker du egen bil, er der ledige ppladser i Jeudans parkeringshus i Dronningens Tværgade eller
under Kvæsthusbroen ved Ofelia Plads.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Kontor

Antal medarbejdere

10-15

Areal

177 m²

Månedlig leje

Kr. 22.568 ekskl. moms

Årlig leje

Kr. 270.810 ekskl. moms

Leje pr. m² p.a

Kr. 1.530 ekskl. moms pr. m² p.a.

A conto driftsudgifter

Kr. 329 ekskl. moms pr. m² p.a.

A conto varme

Kr. 163 ekskl. moms pr. m² p.a.

KONTAKT JEUDAN:

Lejebetaling

Månedsvis forud

Lejeregulering

100% nettoprisindeks

Tlf.: 7010 6070 eller info@jeudan.dk
eller se mere på: jeudan.dk

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Overtagelse

1. maj 2021

Energimærke

D

Moms

Lejemålet er momsregistreret

Antal Medarbejdere
1015

Kontor
177 m2

Parkering
Ja

Tekøkken
Ja

Fiber
Gårdanlæg
Findes i ejendommen
Ja

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

JEUDAN
LAD OS HJÆLPE DIG
Vi tilbyder alt inden for rådgivnings-, bygnings- og
serviceydelser.
Det spiller ingen rolle, om opgaverne er indvendige eller
udvendige, små eller store. Ring og hør hvordan vi kan hjælpe
dig på 7010 6070. Se mere her: www.jeudan.dk/services

JEUDAN PARKERING
HAR ALTID EN LØSNING TIL DIG
Vi tilbyder leje af de p-pladser, som I har brug for.
Se mere her: www.jeudan.dk/parkering/
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