NØRRE VOLDGADE 94-96, 1. SAL, 1358 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

350 kvadratmeter ideelle undervisningslokaler centralt
ved Nørreport St.
Er du på udkig efter de helt rigtige undervisningslokaler med
en central placering? Så kig forbi Nørre Voldgade 94-96. Lad
os byde dig velkommen på 1. sal og slå døren op til de 350
kvadratmeter, fordelt på fire store lokaler med god plads til
borde, whiteboards, tavler og projektor. Lokalerne har et godt
lysindfald fra de store vinduespartier, der byder på udsigt over
pladsen ved Nørreport, mens lydabsorberende plader i loftet
sørger for en god akustik. Der er også et tekøkken, fem
toiletter og et depotrum med plads til kopimaskinen og andre
nødvendige undervisningsmaterialer. Den centrale
beliggenhed gør det nemt og grønne Kongens Have ligger lige
om hjørnet og egner sig godt til kaffepauser, workshops og
lignende. Ses vi? Den årlige leje for lejemålet udgør DKK
595.000 ekskl. moms, men udbydes i år 1 med 15% rabat,
svarende til en leje i år 1 på DKK. 505.750 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.

GRATIS RÅDGIVNING
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.
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NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER

* Indretningsforslag

Areal

350 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Nørre Voldgade var oprindeligt et smalt stræde mellem
volden og husene, hvor rebslagerne havde deres reberbaner,
altså specielle bygninger til fremstilling af reb. I dag er gaden
en af byens største, og væk er alle spor af reb – erstattet af
tog, metro og busser, der kører under og over jorden som
perler på en snor. Fra Nørre Voldgade er der kort til det hele:
Latinerkvarterets hyggelige stræder, TorvehallerneKBHs
lækkerier, Kongens Have og Ørstedsparkens grønne områder.
Desuden kræver det kun en slentretur til byens to største
handelsgader - Strøget og Købmagergade. Den perfekte
placering til virksomheden, der ønsker at have fingeren på
byens puls.
8

NØRRE VOLDGADE 94-96, 1. SAL, 1358 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Kontor

Vilkår

Areal

350 m²

Lejebetaling

Månedsvis forud

Månedlig leje

Kr. 42.146 ekskl. moms

Lejeregulering

Nettoprisindeks, dog min. 2,5%

Årlig leje

Kr. 505.750 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Leje pr. m² p.a

Kr. 1.445 ekskl. moms pr. m² p.a.

Overtagelse

Nu

A conto driftsudgifter

Kr. 330,3 ekskl. moms pr. m² p.a.

Energimærke

C

A conto varme

Kr. 142,04 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

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

Kontor
350 m2

Depotrum
Ja

Elevator
Ja

Gårdanlæg
Nej

Kantine
Nej

Møbleret
Nej

Tekøkken
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/

Fiber
Findes i ejendommen

Parkering
Nej
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