Lejeopstilling: Vordingborgvej 108, st. tv., 4981 Herfølge
92 m2 flot indrettede Butiks- eller Klinik lokaler udlejes
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Præsentation
Lejemålet er i dag indrettet til Skønhedssalon og består af to
butikslokaler. Begge nyere istandsatte med dejlige lyse lokaler samt
nyere trægulve overalt. Fælles indgangsparti med frisør og med
tilhørende toiletfaciliteter. Personalerum og køkken forefindes
bagerst i butikken, hvor der også er separat indgang til personalet.
• 1 stort butikslokale med facade ud mod Vordingborgvej
• 1 butikslokale delvis med facade ud mod Vordingborgvej
• 1 baglokale/lager/personale amt 1 personalekøkken
• Fælles kunde indgangsparti med toiletfaciliteter
Beliggenheden er med synlig facade ud mod Vordingborg, hvilket
sikrer butikken en god kundeeksponering. Ejendommen rummer
desuden frisør, Profiloptik og Apotek. I området ligger desuden
Herfølge Stadion, Station, bager, skole og flere dagligvare butikker. Alt
i alt en attraktiv beliggenhed for en butik.
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Lejeforhold
ADRESSE
Vordingborgvej 108, st. tv. 4781 Herfølge
AREAL
Lejemålet består af regulære butiks eller klinik
lokaler og personalefaciliteter i 1-plan:
Bruttoareal i alt:
92 m2
OMRÅDE
Lejemålet er beliggende med facade ud mod
hovedgaden i Herfølge
TILKØRSELSFORHOLD OG PARKERING
Tilkørsel via Vordingborgvej. Personaleparkering
ved siden af butik. Kundeparkering lige uden for
lejemål.
LEJE
Den årlige leje udgør følgende:
Årlig leje ex. moms
Årlig leje ex. moms pr. m2
Månedlig leje ex. moms

kr.
kr.
kr.

108.175,1.175,9.008,-

DRIFTS- OG FÆLLESUDGIFTER
Fællesudgifter årligt ex. moms
kr.
0,Fællesudgifter ex. moms pr. m2
kr.
0,Lejer har den fulde indvendige vedligeholdelsespligt af lejemålet, herunder vedligeholdelse og
service af tekniske installationer og alarmer.

VARMEUDGIFTER
Lejer indbetaler månedlige a conto udgifter til
Varmeudgifter, herunder forbrug,
forbrugsudgifter, målerafgifter og regnskab, til
udlejer som udgør:
Månedlig a conto vand ex moms. kr.
800,EL
Lejer indbetaler månedlige a conto udgifter til
eludgifter, herunder forbrug,,
forbrugsafgifter,målerafgifter og regnskab, til
udlejer som udgør:
Månedlig a conto vand ex moms. kr.
750,VAND
Lejer indbetaler månedlige a conto udgifter til
vandforbrug, herunder alle vandafgifter,
målerafgifter og regnskab, til udlejer som udgør:
Månedlig a conto vand ex moms. kr.
300,-

OPSIGELSESVARSEL
Lejemålet kan efter udløbet af uopsigelighedsperioden opsiges med 6 måneders skriftligt
varsel.
AFSTÅELSE
Lejer har ikke ret til afståelse
FREMLEJE
Lejer har ikke ret til fremleje
MOMS
Lejemålet er momsregistreret og alle ovenstående
tal tillægges pt. 25% moms.
INDFLYTNING
Er disponibelt fra 1. februar 2021

DEPOSITUM
6 måneders leje ex. moms, kontant indbetaling
ved underskrift af lejekontrakt:
Depositum ex. moms
kr. 54.050,Depositum reguleres årligt, således det altid svarer
til 6 måneders leje.
LEJEREGULERING
Lejen reguleres hvert år med den procentvise
stigning i nettopris indekset dog min. 2 % Dertil
reguleres årligt for stigninger i skatter og afgifter.
UOPSIGELIGHED
Til forhandling
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Besigtigelse og kontakt
For flere oplysninger om lejemålet eller for aftale om besigtigelse,
kontakt da venligst:

Carl Christensen
Sdr. Allè 2, 4600 Køge
Tel. +45 56 63 50 07 Mob. ++45 29 25 44 49
Email cc@ccejendomme.com Web www.ccejendomme.com

Side 7

