
HØJBRO PLADS 13, KØBENHAVN K

Attraktivt hjørne. Mulighed for
tildeling af ret til udeservering
på Højbro Plads

  AREAL

  298 m2
 

  MDL. LEJE INKL. DRIFT

  75.000 kr. 
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BESKRIVELSE

Hjørnelejemål med prima
beliggenhed på Højbro Plads -
NEDSAT LEJE

Fantastisk hjørnebeliggenhed på

strækningen mellem Gammel Strand Metro

og Strøget. De høje smukke facadevinduer

giver butikken et eksklusivt udtryk og skaber

meget lys ind i forretningen. Lejemålet er i

alt 298 m fordelt i 2 plan på hver 149 m.

Det er en højt beliggende stueplan og en

underetage som også kan fungere som

publikumsareal. Begge etager er meget

højloftede og anvendelige. Smuk trappe

forbinder etagerne lige indenfor døren.

Stueplan har udover stort og

anvendeligt salgsareal, et mindre lagerrum

og 2 toiletter. I underetagen er der ligeledes

indrettet publikumsareal, mødelokale,

mindre depotrum, frokost og køkkenrum til

personale.
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Butikslokalerne har tidligere været benyttet

til butik for Home mægleren i en lang

årrække, men andre brancher kan med

fordel drage nytte af beliggenheden.

Lejemålet er ideelt til liberalt erhverv og de

fleste former for detailhandel.
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lejevilkår

    Årlige leje pr. m2 3.020 kr.   

    Mdl. leje inkl. drift 75.000 kr.   

    Årlig leje inkl. drift 900.000 kr.   

    Mdl. aconto varme 2.250 kr.   

    Depositum Efter aftale   

    Momspligtig Ja   

    Overtagelse 01.01.2023   
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Plantegning
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  BUS

  160 m 

  S-TOG / TOG

  785 m 

  METRO

  100 m 

  MOTORVEJ

  4 km 

Området

Højbro Plads er opkaldt efter den bro, som forbinder området med øen Slotsholmen, hvor 

Christiansborg Slot og Folketinget har hjemme. Et af pladsens kendte vartegn er rytterstatuen

af Københavns grundlægger, biskop Absalon.

Derudover, vil man have Københavns Strøget som nabo. Her finder man velkendte og besøgte

konceptbutikker og magasiner som Hermés , Louis Vuitton, Illum og Magasin, hvor omkring 80.000

mennesker færdes hver dag.

Området er også hjemsted for adskillige ikoniske bygninger, såsom Christiansborg Slot og Det

Kongelige Teater. Der er derfor ingen tvivl om, at dette lejemål er attraktivt beliggende i hjertet af

København.
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Nyt navn, men stadig
samme fantastiske service,
ordentlighed og tradition

40 åRS ERFARING

HEA har mere end 40 års erfaring

med at forvalte fast ejendom.

Ingen problemstillinger er os

ubekendt, og du får sikkerhed for

den rigtige løsning første gang.

HURTIGT SVAR

Du taler direkte med udlejer. Ingen

tidsrøvende mellemled. Vores

repræsentant har således et

indgående kendskab til

ejendommens forhold.

ARKITEKTRåDGIVNING 

Vi stiller arkitekt gratis til rådighed,

således at du nemt kan få et

indretningsforslag og dermed

vished for, at alle dine krav og

ønsker kan opfyldes.

Kontakt
Kontakt vores sagsansvarlige for at høre mere

om lejemålet

Kim Jensen
UDLEJNINGSCHEF

+45 33 25 30 00

khj@hea.dk

HOVEDNUMMER E-MAIL

+45 33 31 45 00 info@hea.dk
Personl ig  henvendelse hverdage k l .   9 :00 -  12 :00 Svar  indenfor  24 t imer  på hverdage
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