FARVERGADE 4D, ST., 1463 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

DIN NYE BUTIK HER?
Skal din butik ligge i Københavns historiske stræder?

GRATIS RÅDGIVNING

Velkommen i Københavns historiske Stræder - en bydel, hvor
man let bjergtages af historiens store vingesus og fortrylles af
gadernes smalle vingefang. Farvergade har fået sit navn efter
det farveri, som kong Frederik den 2. opførte i år 1560, og som
anses som værende en af de første industrivirksomheder i
landet. Og nu kan din forretning blive en del af alt dette.
Udover 71 kvadratmeters butikslokale med dør i facaden og
stort vinduespartier ud mod velbesøgte Farvergade, har du
også adgang til både toilet og tekøkken som deles med
naboen i 4C. Kvadratmeterne er fordelt på et større åbent rum
med et mindre indhug, der gør det muligt for dig at indrette din
butik efter behov. Desuden har I mulighed for at spise frokost i
bistroen i Farvergade 17, på den anden side af gaden, hvor
Meyers tilbereder friske måltider hver dag. Vi sørger for at
både rammerne og beliggenheden er i orden, så det eneste du
skal tænke på, er dine kunder. Lyder det som noget for dig? Så
kom forbi til en fremvisning.

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.

FARVERGADE 4D, ST., 1463 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER

* Indretningsforslag

Areal

71 m2

* Tegningen er ikke målfast
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FARVERGADE 4D, ST., 1463 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Har du nogensinde gået rundt i de spektakulære og historiske
gader ved Farvergade, Kompagnistræde, og Knabrostræde?
Og måske endda drømt om at flytte din virksomhed hertil?
Kvarteret er et af Københavns ældste med smukke og
farverige ejendomme, et pulserende byliv med caféer og små
restauranter. Gaden er rig på kontorer og butikker, der ligger
som perler på en snor langs de brostensbelagte gader.
Transportmuligheder finder du blot få meter derfra. Metroen
kører i begge retninger fra Gammel Strand og Rådhuspladsen,
mens busser kører fra Vindebrogade overfor Bertel
Thorvaldsens Plads.
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FARVERGADE 4D, ST., 1463 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Butik

Vilkår

Areal

71 m²

Lejebetaling

Månedsvis forud

Månedlig leje

Kr. 15.975 ekskl. moms

Lejeregulering

Nettoprisindeks, dog min. 3%

Årlig leje

Kr. 191.700 ekskl. moms

Depositum

Intet

Leje pr. m² p.a

Kr. 2.700 ekskl. moms pr. m² p.a.

Overtagelse

1. april 2023

A conto driftsudgifter

Kr. 300 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

A conto varme

Kr. 181,99 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

Butik
71 m2

Tekøkken
Ja, fælles

Fiber
Gårdanlæg
Findes i ejendommen Nej

Parkering
Nej

Toilet
Ja, fælles

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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