
HASSELAGER CENTERVEJ 9, 8260 VIBY J
Attraktiv erhvervspark

Kontor 706 m2

Ejendommen er centralt placeret i Viby J. med god
synlighed på hjørnet af Skanderborgvej og Hassel-
ager Centervej.

Området tiltrækker en lang række virksomheder
med forskellige behov, men alle med vægt på belig-
genhed, kvalitet og harmoni, og huser pt. virksom-
heder af varierende størrelse indenfor kontor.

Alt i alt en flot og velholdt ejendom/erhvervspark.

Sag 34572-2021



Lejemålene

Ejendommen består af 15 selvstændige bygnin-
ger i stue og første plan og enkelte kælderrum.
Hver ejendom har sit eget præsentable ind-
gangsparti med åben trappe. Derudover findes
store og velholdte fælles- og udenomsarealer.

Nærværende lejemål er beliggende i stueplan og
byder på 706 m2.

Der er mulighed for en indviduel tilpasset løs-
ning samt indretning.

Er man til storrumskontorer og åbent landskab,
showrooms og store mødelokaler eller mere di-
skretion i form af cellekontorer eller lignende,
kan lejemålet overtages eller indrettes helt efter
lejers ønsker og behov efter nærmere aftale
med udlejer.
Alle lejemål tilbydes med eget toilet samt køk-
ken.
Indendørsbillederne i dette prospekt er illustrati-
onsbilleder.

Hasselager Centervej 9, 8260 Viby J



Gode tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder. 
Erhvervsparken dækker et areal på knap 17.500
m2, med ca. 300 gratis parkeringspladser, forbe-
holdt de enkelte virksomheder, deres medarbej-
dere og kunder. Ejendommen har god profile-

ringsværdi med sin beliggenhed ved en af byens
vigtigste indfaldsveje – Skanderborgvej – med
let adgang til motorvejsnettet i alle retninger.
Desuden ligger stoppested for Letbane og bus-
ser indenfor kort afstand.
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THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

Lejevilkår

Anvendelse: Kontor 706 m2

Leje årligt: Kontor 925 kr. pr. m2

A conto drift: 112 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme: 87 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Nyistandsat

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Fremlejeret: Nej

Afståelsesret: Nej

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 2,5% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Energimærke: C

Sag: 34572-2021

Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Kontakt
Rasmus Pedersen, erhvervsmægler

86 75 63 04, rdp@newsec.dk

Claus Thomsen, teamleder
86 75 63 34, clt@newsec.dk

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


