
Lejeopstilling: Østergade 20C, 4970 Rødby
Centralt beliggende klinik / kontor / butik udlejes, leje kr. 319 pr. m2

173 m2 flotte lokaler med gode personalefaciliteter
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Præsentation

Velindrettede handels- og butikslokaler beliggende på Rødbys 
handelsgade Østergade tæt på det populære Rådhustorvet.

Lejemålene leveres nymalet og indeholder butikslokaler og 
personalefaciliteter.

Lige ude for døren er der parkeringsmuligheder langs vejen, samt i 
gården, hvor der er en stor parkeringsplads kun tilhørende 
ejendommen.

Rødby, der ligger op ad motorvej E47, er en hyggelig lille handelsby 
med godt 2.100 indbyggere beliggende i Lolland Kommune. Ikke langt 
fra ligger Rødbyhavn med færgeforbindelse ScanLines til Tyskland. 
Ligeledes ligger det populære feriecenter LaLandia blot 2 km fra byen, 
der tiltrækker mange turister og handlende.

Arbejdet med den nye Femernbælt forbindelse  er allerede påbegyndt 
og den faste forbindelse til Tyskland forventes færdig ca. 2030. Hele 
projekt- og arbejdsfacen har ellerede tiltrukket mange arbejdere til 
området, ligesom færdiggørelses processen forventes at give hele 
området omkring Rødby en befolkningstilvækst.
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Lejeforhold Østergade 20C - 4970 Rødby
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ADRESSE
Østergade 20C, 4970 Rødby
Lollands Kommune

AREAL
Lejemålet består af handels- og butiksareal samt 
personalefaciliteter i 1-plan:
Bruttoareal i alt: 173 m2

OMRÅDE
Lejemålet er beliggende på Strøggade i Rødby på 
Lolland

TILKØRSELSFORHOLD OG PARKERING
Tilkørsel via Østergade og Årbys. Der forefindes 
gode parkeringsmuligheder uden for døren samt 
på privat parkeringsplads lige bag lejemålet.

LEJE
Den årlige leje udgør følgende:
Årlig leje kr.        55.200,-
Årlig leje pr. m2 kr.             319,-
Månedlig leje ex. moms      kr.          4.600,-

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

VARMEUDGIFTER
Lejer betaler alle udgifter til eget varmeforbrug 
direkte efter egen måler til forsyningsselskab, 
herunder også målerafgifter.

EL
Lejer betaler alle udgifter til eget elforbrug direkte 
efter egen måler til forsyningsselskab, herunder 
også målerafgifter.

VAND
Lejer indbetaler månedlige a conto udgifter til 
vandforbrug,  herunder målerafgifter, til udlejer 
som udgør:
Månedlig a conto vand kr.             500,-

DEPOSITUM
6 måneders leje ex. moms, kontant indbetaling 
ved underskrift af lejekontrakt:
Depositum kr.        13.800,-
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% og max. 
4%. Dertil reguleres årligt for stigninger i skatter 
og afgifter.

UOPSIGELIGHED
Til forhandling

OPSIGELSESVARSEL
Lejemålet kan efter udløbet af uopsigeligheds-
perioden opsiges med 6 måneders skriftligt
varsel.

AFSTÅELSE
Lejer har ikke ret til afståelse

FREMLEJE
Lejer har ikke ret til fremleje

MOMS
Lejemålet er ikke momsregistreret



Østergade 20C - 4970 Rødby billeder
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Besigtigelse og kontakt

For flere oplysninger om disse lejemål eller for aftale om besigtigelse, 
kontakt da venligst: 
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Peter Steen Madsen
Sdr. Allé 2, 4600 Køge
Tel. +45 56 63 50 07   Mob. +45 31 32 36 78
Email pm@ccejendomme.com    Web www.ccejendomme.com


