KLOSTERPARKS ALLÉ 10, BUTIK 7A, 4100 RINGSTED
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN
VIRKSOMHED HER
Gør dine butiksdrømme til virkelighed i RingStedet

GRATIS RÅDGIVNING

RingStedet er med sine i alt 15.700 effektive kvadratmeter et
lokalt forankret shoppingcenter med et bredt opland. Her
bliver du nabo til 31 forskellige butikker og spisesteder,
heriblandt store brands som H&M, Matas, Power, Vero Moda,
Skoringen, Thiele, Din Tøjmand, Maxi Zoo, Burger King, Føtex,
Apotek, Intersport Outlet mfl. I 2019 åbnede biografen
MovieHouse med hele 4 sale. Centerforeningen gør - ved
hjælp af tilskud fra butikkerne - en proaktiv
markedsføringsindsats, som gør, at RingStedet bliver ved
med at være attraktiv og kundernes foretrukne
shoppingdestination. Blandt andet gennem events,
kampagner og årlige traditioner, fx julemandsbesøg, fastelavn,
musik om sommeren. RingStedet er et rigtigt familiecenter
med babylounge og legeplads. Lyder det som noget for dig? Så
lad os byde indenfor. Den årlige leje for lejemålet udgør DKK
455.910 ekskl. moms, men udbydes i år 1 med DKK 118.000 i
rabat, svarende til en leje i år 1 på DKK. 337.910 ekskl. moms.
Herefter betales der fuld leje. Lejemålet er uopsigeligt i 2 år,
hvorefter det kan opsiges med gældende varsel. Ønsker du i
stedet at sløjfe uopsigeligheden, så er det også muligt mod
fuld leje i hele perioden.

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.

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

* Indretningsforslag

Areal

338 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Velkommen til Ringsted Kommune. En sand handelsmetropol
på Midtsjælland, som med RingStedet og Danmarks største
outlet, Ringsted Outlet side om side, hvert år har flere
millioner kunder og besøgende. Tilsammen udgør de to en
samlet shoppingdestination med mere end 70
mærkevarebutikker. RingStedet består af hele 15.700
butikskvadratmeter og her bliver du nabo til butikker som
H&M, Matas, Power, Vero Moda, Føtex, Skoringen, Intersport
og mange flere. I 2019 åbnede biografen MovieHouse, som
også bidrager til centrets besøgstal og
eksponeringsmuligheder. Derudover får RingStedet ny nabo i
foråret 2022, som bliver et center med 6 box-butikker.
Desuden tilbydes der 450 gratis parkeringspladser. Og med
E20 i centrets baghave kommer både du og kunderne hurtigt
lige til døren.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Butik

Vilkår

Areal

338 m²

Lejebetaling

Månedsvis forud

Månedlig leje

Kr. 28.159 ekskl. moms

Lejeregulering

Nettoprisindeks, dog min. 2,5%

Årlig leje

Kr. 337.910 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Leje pr. m² p.a

Kr. 1.000 ekskl. moms pr. m² p.a.

Overtagelse

Nu

A conto driftsudgifter

Kr. 454,21 ekskl. moms pr. m² p.a.

Energimærke

C

A conto varme

Kr. 80,81 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

A conto vand

Kr. 52 ekskl. moms pr. m² p.a.

Uopsigelighed

Efter nærmere aftale

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

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

Butik
338 m2

Depotrum
Nej

Tekøkken

Toilet

Ja

Ja

Fiber
Parkering
Findes i ejendommen
Ja

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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