AHLGADE 61-63, 3. SAL, NR. 3.8, 4300 HOLBÆK
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

DIT NYE KONTOR HER?
Dit nye kontor i hjertet af Holbæk?

GRATIS RÅDGIVNING

Stop op foran nummer 61-63 og gå ind ad indgangen ved siden
af Borgergården. På 3. sal åbner du døren til en perlerække af
lyse kontorer, som venter på at lægge vægge og gulve til et
miks af små, virksomme virksomheder. Har du lyst til at flytte
ind og arbejde side om side med andre dynamiske
iværksættere, kan du vælge kontor mod nord med udsigt over
fjord eller de sydvendte mod gaden. Din bil er der også plads til
på P-pladsen. Kom forbi, mærk stemningen i gaden og på
kontoret – 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.

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

48 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Kunne du tænke dig at søsætte din virksomhed på det bedste
spot i Holbæk? Så slå et smut forbi Ahlgade. Som en
hovedpulsåre løber gaden igennem centrum af byen - fra
byens smukke slot og det hyggelige havnemiljø mod vest til
byens kulturelle samlingspunkt Kulturkasernen mod øst. På
sin vej byder den på butikker med det hele og det specielle på
hylderne, hyggelige caféer og spisesteder – og løfter du
blikket fra gadeplan, finder du en fin kombination af kontorer
og boliger. Det perfekte sted at få din virksomhed til at vokse.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Kontor

Vilkår

Antal medarbejdere
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Lejebetaling

Månedsvis forud

Areal

48 m²

Lejeregulering

3%

Månedlig leje

Kr. 3.600 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Årlig leje

Kr. 43.200 ekskl. moms

Overtagelse

Nu

Leje pr. m² p.a

Kr. 900 ekskl. moms pr. m² p.a.

Energimærke

D

Moms

Lejemålet er momsregistreret

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

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

Antal Medarbejdere
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Kontor
48 m2

Elevator
Ja

Fiber
Nej

Gårdanlæg
Nej

Kantine
Nej

Mødelokaler
Nej

Parkering
Ja

Tekøkken
Nej

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/

6

