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Lejemålet er beliggende på Birkerød 
Kongevej. Der er bus til døren, Birkerød 
Station ligger ca. 1,1 km herfra og afkørsel 
10 på Hillerød Motorvejen ligger  
ca. 6 km væk.
 
Fra ejendommens P-plads med 80 pladser (tilkørsel 
via Frejasvej) kan der både svinges til højre og til 
venstre ud på Kongevejen, hvilket giver de bedste 
rammer for butikkens kunder.

Lejemålet
Adgang til lejemålet sker fra ejendommens p-plads 
beliggende bag ejendommen. 

Lejemålet, der er beliggende imellem JYSK og ALDI, 
består at et stort regulær butikslokale på ca. 55 m2 

samt et stort lokal på ca. 80 m2 også velegnet for 
butik eller som lager. Fra begge lokaler er direkte 
adgang fra p-pladsen. Endvidere indeholder 
lejemålet frokoststue, toilet og div. depotrum.  

Antal m2 162
Arealefordeling Butik 
Leje pr.  m2/ år 675 kr.
Drift pr. m2 / år 246 kr.
A’conto varme m.m. 86 kr. 

Lejemålet er monteret med store vinduer ud mod p-pladsen som alle kunder til 
ALDI og JYSK passerer.
Indretningen fremgår af vedlagte plantegning.

Området 
For området gælder at ejendommen kan anvendes til centerformål, butikker 
til detailhandel, liberale erhverv, håndværksmæssig servicevirksomhed samt 
offentlige institutioner. Blandt øvrige lejere i ejendommen kan nævnes Aldi, 
JYSK, og Hotel B.

Attraktivt lejemål med synlig facade  
i spændende ejendom med gode tilkørselsforhold
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Basislejen er baseret ud fra nuværende forhol.
Depositum svarende til 6 måneders leje.
Lejen reguleres med stigningen i nettoprisindekset, dog minimum 2 % p.a.

Udover ovennævnte leje opkræves hvert lejemål:
Fællesbidrag til dækning af bl.a. ejendomsskatter, dækningsafgift, renovation, bygnings-forsikring, sne- og glat-
førebekæmpelse, vicevært, fællesbelysning og administration (for år 2020 kr. 246,00 pr. m² / år).

Varmeforbrug samt varmebidrag til dækning af bl.a. serviceabonnementer/Energimærk-ning, varme- 
regnskabshonorar og kontrolrapport (for år 2020 kr. 86,00 pr. m² / år).

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

Lejemålet
Kongevejen 102   162 m² butik  á kr. 675,00 pr. m2/år kr. 109.350,00
Basisleje pr. md.   kr. 9.112,50

Økonomi
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For yderligere information
Kontakt Niels Østergaard på telefon 4810 4080 eller no@kongeegen.dk

kongeegen.dk

Kongevejen 102-104  |   162 m2 butik

1020 cm


