FRYDENLUNDSVEJ 30, BYGNING E, 2950 VEDBÆK
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN
VIRKSOMHED HER
Mangler du nyt kontor i naturskønne omgivelser?

GRATIS RÅDGIVNING

Velkommen til Frydenlund. Her får du og dine medarbejdere
749 kvadratmeter fordelt på flotte åbne kontorlandskaber,
enkeltmandskontorer og møderum. Lokalerne er
nyistandsatte med flotte glasdøre, loungeområde, nyt
tekøkken og nye toiletfaciliteter. Her er plads til det hele, og
bygningen byder på alt det, en moderne virksomhed har brug
for. Dig og din virksomhed vil blive en del af noget større, da
området består af hele 13 bygninger, der huser andre
spændende virksomheder. Med tag over hovedet på
Frydenlund 30 får du desuden mulighed for at tilkøbe services,
såsom den bemandede reception, der altid tager pænt imod
jeres opkald og gæster. Hertil kan I benytte husets kaffebar,
leje lækre mødelokaler samt byde jeres medarbejdere eller
kunder på lækker frokost i bistroen. Ses vi?

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.
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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

749 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Allerede når du svinger ind på den gratis parkeringsplads på
Frydenlund Allé 30 i Vedbæk, ved du, at du står overfor en sand
perle under en halv times kørsel fra travle København. Her,
omkranset af skov, sø og park, ligger Frydenlund-bygningerne
med deres perfekte højde og arkitektur i forhold til de grønne
omgivelser. Bygningerne er i flere forskellige størrelser, og
hver enkelt bygning er adskilt af flotte spejlbassiner og
atriumgårde, der er med til at give stedet sit helt unikke
særpræg. Måske kender du det allerede fra dengang
Microsoft i Danmark havde sit hovedsæde der.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Kontor

Vilkår

Areal

749 m²

Lejebetaling

Månedsvis forud

Månedlig leje

Kr. 63.977 ekskl. moms

Lejeregulering

100% nettoprisindeks

Årlig leje

Kr. 767.725 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Leje pr. m² p.a

Kr. 1.025 ekskl. moms pr. m² p.a.

Overtagelse

Nu

A conto driftsudgifter

Kr. 366 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

A conto varme

Kr. 133 ekskl. moms pr. m² p.a.

Uopsigelighed

Ingen

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

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

Kontor
749 m2

Fiber
Nej

Mødelokaler
Ja

Parkering
Ja

Gårdanlæg
Ja

Kantine
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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