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Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg

02.06.2020

817 m2 kontor eller showroom
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Højloftet og rå lokaler med åbent miljø, reception  
og 3 mødelokaler.

Ejendommen blev opført som konfektionsfabrik af August  
Neuberts Fabrikker i 1897. Efterfølgende har der i huset været 
mange forskellige erhverv bl.a. en skofabrik samt laboratorier.  
I 2001 blev ejendommen totalrenoveret til en spændende  
kontorejendom med flere erhvervslejemål og fremstår i dag 
yderst præsentabel med dets oprindelige arkitektoniske udtryk 
som klassisk opført fabriksbygning med mange fine detaljer.

Lejemålet er beliggende i stueetagen og indretningen består  
af stort åbent miljø som kan anvendes til kontor, showroom  
el. lign. Lejemålet har plankegulve, søjler, store sprossede
fabriksvinduer, højt til loftet med akustikregulering og grund-
belysning og har plads til op til ca. 60 medarbejdere.

Endvidere 3 mødelokaler i varierende størrelser i glas med  
ventilation, stort spisekøkken og toiletter med bad.  
Lejemålet overtages istandsat.

Til ejendommen hører mange parkeringspladser, som ejendom-
mens lejere kan benytte efter først til mølle princippet. Tillige er 
der gode parkeringsforhold ved Føtex p-plads, der ligger op til 
ejendommen.

Området
Ejendommen er beliggende ca. 4 km fra København Centrum  
og 5 min. gang til Fasanvej Metrostation og 9 min. gang til 
Frederiksberg Metrostation (Cityringen). Perfekt beliggenhed i 
hjertet af Frederiksberg, med masser af grønne områder.

Lejemål i totalrenoveret konfektionsfabrik med  
spændende arkitektonisk udtryk
 

Antal m2 ialt 817 m2 
Arealfordeling Kontor/Showroom
Leje pr.  m2/ år  1.425 kr.
Drift pr. m2 / år pt. 210 kr.
A’conto varme mm. pt. 75 kr.
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Økonomi
 

Depositum svarende til 6 måneders leje.
Lejen reguleres med stigningen i nettoprisindekset, dog minimum 3 % p.a.
Basislejen er baseret ud fra nuværende forhold.

Udover ovennævnte leje opkræves hvert lejemål:
Varmebidrag til dækning af bl.a. varmeforbrug og afgifter, vandforbrug/
vandafledningsafgift, elforbrug, ingeniørtilsyn – energimærkning, vedlige-
holdelse/reparationer, leje af fyrrum, varmemester, henlæggelse til fornyelse, 
kontrolmanual, målerpasning/varmeregnskab, administration og revision  
(for år 2020 kr. 75,00 pr. m²).
Driftsbidrag til dækning af bl.a. ejendomsskatter, dækningsafgift, renovation, 
rengøring, vedligeholdelse af fællesarealer og teknisk anlæg inkl. lovpligtigt 
eftersyn, bygningsforsikring, sne- og glatførebekæmpelse, vicevært, vagt-
ordning, kontingenter / abonnementer, henlæggelse til fornyelse, telefoner 

(elevatorer og brandmelder), fællesbelysning, og 
administration  (for år 2020 kr. 210,00 pr. m²).

Uopsigelighedsperioden aftales nærmere.
Lejeren har den indvendige vedligeholdelse, og 
udlejeren har den udvendige vedligeholdelse af 
bygningerne.
Alle beløb er anført excl. moms. For god ordens 
skyld skal vi tage forbehold for mellemudlejning.

Finsensvej 6, stuen
Finsensvej 6   817 m2 kontor/showroom  á kr. 1.425,00 pr. m2/år  kr.   1.164.225,00   
I alt pr. måned   kr.        97.018,75
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Finsensvej 6, stuen  |   817 m2 kontor/showroom

kongeegen.dk

For yderligere information
Kontakt Niels Østergaard på telefon 4010 8531 eller no@kongeegen.dk
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