
GLADSAXEVEJ 382, 1., 2860 SØBORG
Kontorlokaler i Søborg, sprængfyldt
med muligheder



Inspirerende kontormiljø

Leder du efter et inspirerende kontormiljø til dig
og kollegerne?
Så er disse lokaler en enestående mulighed.
 
Vi skræddersyer indretningen efter jeres øn-
sker, og kun det bedste er godt nok.
 
Velkommen til den forretningssprudlende del af
Søborg!
 
Mulighederne starter allerede ved ejendommen,
der både har elevator og gode parkeringsfor-
hold.
 
De grønne arealer omkranser bygningen og sæt-
ter rammerne for de daglige frokostpauser.
 
Ejendommen lokker desuden med en stor og lys
kantine, hvor I kan nyde frokosten og lade snak-
ken gå på kryds og tværs.
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Mulighed for fleksibel indretning i samråd med
udlejer

lejemålet på 766 m2 består netop nu af adskilli-
ge kontorer, gode toiletfaciliteter, et lille tekøk-
ken og et køkken med opvaskemaskine og spise-
plads.

Det er muligt, at leje nabolejemålet på 514 m2 og
dermed samlet opnå op til 1.280 m2 og med så
mange kvadratmeter til rådighed, er der næsten
ingen grænser for, hvordan I kan indrette kon-
torlokalerne.
Eller, hvordan VI kan indrette i samråd med jer,
således lejemålet indrettes i storrumskontorer
eller i en anden kombination der eksempelvis
kan være i en rumdisponering med projektbase-
rede zoner, hvor der er højt til loftet og plads til
inspiration og fordybelse.

Og ønsker direktøren sit eget space, er der også
plads til dette.

Planen er, at vi tager imod jeres idéer og drøm-
me, for det er trods alt jer, der kommer til at be-
nytte lokalerne som et slags andet hjem.

Skal der hænges farverig kunst på væggene?
Stilles planter i hvert et hjørne?

Eller hvad med at etablere et blødt og behage-
ligt loungemiljø?

Ja, her er faktisk plads til alt fra mødelokaler til
bordtennisborde. Det er endda muligt at etable-
re bad ved toiletfaciliteterne, så I uden bekym-
ring kan møde på arbejde storsvedende fra cy-
kelturen.
Som lejere kan I altså frit indrette lokalerne i
samråd med udlejer. Det lyse udtryk sætter bare
prikken over i’et, og vi er ikke et sekund i tvivl;
her skal det være rart at hænge ud og tænke ud
af boxen.
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Trafikale forhold
Med adresse på Gladsaxevej 382 kommer I til at
bo lige midt i Søborgs attraktive erhvervsområ-
de, hvor transportmulighederne scorer absolut
topkarakter.
Bus 4A stopper nemlig lige ude foran adressen
og fører jer lynhurtigt til Buddinge Station.
 
 

Her er også få minutters kørsel til Hillerødmo-
torvejen og Motorring 3, og kun 150 meter fra
jeres kontorbase bliver der snart opført en let-
banestation.
Uanset om I bor i Søborg, Buddinge, Kongens
Lyngby eller Indre Nørrebro, så kommer I altså
nemt til og fra arbejde.
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Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Lejevilkår

Anvendelse: Kontor 766 m2

Leje årligt: Kontor 800 kr. pr. m2

A conto drift: 253 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme: 67 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Efter aftale

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Afståelsesret: Nej

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 3% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Energimærke: D

Sag: 35501-0766

Ejendommen ejes af Dades

THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

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

Kontakt
Jakob Cairns Kinch, Leasing & Asset Manager

92 15 92 18, jakob.kinch@newsec.dk


