SKINDERGADE 45, BAGHUSET, 2. SAL 1159 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN
VIRKSOMHED HER
Dit nye lagerrum midt i København K?

GRATIS RÅDGIVNING

Er du på udkig efter det helt rigtige depot eller lagerrum i indre
København? Så tag et smut forbi baghuset i Skindergade 45,
en vaskeægte københavner ejendom fra 1900-tallet. På 2. sal
finder du hele 149 lagerkvadratmeter, der fordeler sig på to
rum. Du har måske en butik i nærheden, og har brug for lidt
ekstra plads til varer? Eller mangler du opbevaringsplads til alt
det, der ikke er plads til i lejligheden? Måske arbejder du i det
kreative felt, og er på udkig efter det helt rigtige atelier eller
studio? Mulighederne er mange, og vi hjælper dig gerne på vej
med en fremvisning. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

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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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

149 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Midt i det velbesøgte og historiske København ligger
Skindergade. Gaden emmer stadig af fortiden med sine
smukke nyklassicistiske huse og specielle gadenavn. Navnet
har rødder tilbage til 1400-tallet, hvor gaden var hjemsted for
alt slags skindhåndværk. I dag ligger gaden som en smutvej
mellem Gammeltorv i den ene ende og Købmagergade i den
anden. Forretningslivet består af en god blanding af butikker,
boliger og kontorer – og faktisk også en skindbutik.
Transportmulighederne fra Skindergade er lige rundt om
hjørnet med metro og tog ved Nørreport St. eller
bussamlingspunktet ved Hovedbanegården.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Lager

Vilkår

Areal

149 m²

Lejebetaling

Månedsvis forud

Månedlig leje

Kr. 6.208 ekskl. moms

Lejeregulering

100% nettoprisindeks

Årlig leje

Kr. 74.500 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Leje pr. m² p.a

Kr. 500 ekskl. moms pr. m² p.a.

Overtagelse

1. juli 2021

A conto driftsudgifter

Kr. 378 ekskl. moms pr. m² p.a.

Energimærke

D

A conto varme

Kr. 148 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

El Forbrug

Kr. 150 ekskl. moms

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

KONTAKT JEUDAN:

Lager
149 m2

Elevator
Ja

Parkering
Nej

Vareelevator
Dør: 140x180 cm.

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

Toilet
Ja, fælles i gården

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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