HELSINGØRSGADE 19A, ST. TH.
Spændende, lyst erhvervslejemål i
Hillerøds latinerkvarter

Helsingørsgade 19A, st. th., 3400 Hillerød

Parallelt med slotssøens bred, strækker Helsingørgade sin hyggelige gågadeatmosfære helt fra
Slotsgade til Østergade som ét af byens absolut
hyggeligste handelsstrøg.
Af hele Hillerøds midtby er det Helsingørgade,
byens latinerkvarter, der med sin særlige stemning i særdeleshed tiltrækker de lokale forretningsdrivende, som her omgives med detail, butikker og liberalt erhverv i alle afskygninger bl.a. kommer genboen til at være en velbesøgt
Irma.
Fremtiden tegner godt for gadens bybillede: det
gamle parkeringsanlæg transformeres snart til
splinternye, attraktive boliger, mens der også
kommer en biograf, som sikrer en endnu større
gennemstrømninger af mennesker forbi facadevinduerne.

Hillerøds Latinerkvarter - hvor handel, kultur og
forening smelter sammen
Parallelt med slotssøens bred, strækker Helsingørgade sin hyggelige gågadeatmosfære helt fra
Slotsgade til Østergade som ét af byens absolut
hyggeligste handelsstrøg.
Af hele Hillerøds midtby er det Helsingørgade,
byens latinerkvarter, der med sin særlige stemning i særdeleshed tiltrækker de lokale forretningsdrivende, som her omgives med detail, butikker og liberalt erhverv i alle afskygninger bl.a. kommer genboen til at være en velbesøgt
Irma.
Fremtiden tegner godt for gadens bybillede: det
gamle parkeringsanlæg transformeres snart til
splinternye, attraktive boliger, mens der også
kommer en biograf, som sikrer en endnu større
gennemstrømninger af mennesker forbi facadevinduerne.
Synlighed for alle pengene
Store facadevinduer er ejendommens øjne mod
virkeligheden og den eyecatcher, der med spændende udstillinger skal drage kunder ind i var-

Synlighed for alle pengene
Store facadevinduer er ejendommens øjne mod
virkeligheden og den eyecatcher, der med spændende udstillinger skal drage kunder ind i varmen.
Betingelserne er helt eminente for at have en
velbesøgt butik, for synligheden må siges at være i top.
Det er endda muligt at lufte et stativ med skarpe
tilbud eller et fængende skilt som en del af en
udendørs udstilling, for arealet foran butikken er
bredt nok til at rumme det meste.
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Mellem gågade og slotssø
Som en af byens særlige attraktioner ligger Hillerød Slot centralt i byen med søen som nabo og netop dette fuldkomne billede på byens historie bringes i spil i selve lejemålet, hvor tre
store vinduespartier vender direkte mod den
smukke seværdighed.
Synet kan nydes fra stort set hele lejemålet: det
regulære rum med de flotte trægulve står som
én sammenhængende enhed, der breder sig fra
facadens panoramavinduer til den bagvæggen,
hvor detailhandel i alle sine former kan få lov til
at blomstre.
Selv de mest kreative koncepter vil kunne indfinde sig her, for mulighederne for at gøre lokalet til sit eget er virkelig mange.
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Plantegning
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Gode parkeringsforhold og nem adgang til offentlig transport
Hvor ejendommen på den ene side myldrer af
mennesker på gågaden, ligger der bagtil et
stort, åbent areal til parkering i terrænplan.
Det er muligt at leje sin helt egen parkeringsplads, og har man en bil, der er vind- eller vejrfølsom, er det muligt at rykke under jorden til pkælderen.

Samtidig er den centrale placering enormt værdifuld for kunder og personale, der bruger offentlig transport for at nå adressen.
Der er nemlig kun få hundrede meter til stoppesteder for buslinjer, der ikke blot betjener Hillerøds opland men hele Nordsjælland, mens der er
500 meter til Hillerød St.

Lejevilkår
Anvendelse:

Butik 159 m2

Leje årligt:

Butik 1.110 kr. pr. m2

Leje månedlig:

Butik 14.426 kr.

Drift er inkl. i lejen. A conto vand udgør 48 kr. pr. m2
p.a.
A conto varme:

200 kr. pr. m2 p.a.

Depositum:

6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Efter aftale
Overtagelse:

Efter aftale

Opsigelsesvarsel:

6 måneder

Uopsigelighed:

Efter aftale

Fremlejeret:

Nej

Afståelsesret:

Nej

Lejeregulering:

I h.t. nettoprisindeks,
dog min. 3% p.a.

Moms:

Alle beløb tillægges 25%

Energimærke:

D

Sag:

15492-15

Newsec tager forbehold for fejl og ændringer i de angivne oplysninger
i prospektet.

Kontakt

Ivan Midutzki Pitarch, udlejningschef
21 70 48 62, imp@newsec.dk
Louise Enebakk, erhvervsmægler
44 14 00 25, lie@newsec.dk
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