
KLOSTERSTRÆDE 13-15, ST., 1157 KØBENHAVN
KButikslejemål med attraktiv beliggenhed
og gode, istandsatte lokaler.

Butik 123 m2

Charmerende butikslejemål med attraktiv beliggen-
hed i en sidegade til Strøget.

På Klosterstræde udbydes netop nu dette charme-
rende butikslejemål, der er flot istandsat og lige til
at flytte ind i.
Lejemålet udmærker sig med en synlig facade, hvor
høje vinduer strækker sig over to sammenhængen-
de bygninger, så jeres brand på bedste vis præsen-
teres for de mange forbipasserende.
 

Nydelig ejendom med indgang i gadeniveau 
Facaden har en nostalgisk fremtoning, der tager sig
attraktivt ud i gadebilledet, og ejendommen frem-
står velholdt. Vinduerne har en ideel højde til udstil-
ling eller anden dekoration, og murværkets grå to-
ner tilfører et stilrent touch.

Sag 36327-2004



Lejemålet består af 123 kvadratmeter, der forde-
ler sig over tre sammenhængende lokaler samt
køkkenfaciliteter og et toilet.
 
Sildebensgulvet understreger den æstetiske vi-
sion, og særligt den gode stand i rummene bør
bemærkes.

Klosterstræde er placeret centralt i København
K nær Helligaandskirken og Gråbrødretorv med
mange forbipasserende i området, hvor flere
spisesteder og butikker allerede har fundet sig
til rette. I får derfor dagligt en hel del potentielle
kunder forbi jeres udbud.
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Beliggenheden er virkelig god i forhold til forbin-
delser med offentlig transport, da lejemålet lig-
ger nær både Nørreport og Gammel Strand Sta-
tion, så metroen fører besøgende til nærområ-
det.

Derudover er der et busstoppested i nærheden,
og selvfølgelig kommer der yderligere en del
trafik fra gående og cyklister.
 
Buslinjer i nærheden: 5C, 14 og 350S.
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THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

Lejevilkår

Anvendelse: Butik 123 m2

Leje årligt: Butik 3.000 kr. pr. m2

Drift er inkl. i lejen

A conto varme: 102 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Efter nærmere aftale

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Fremlejeret: Efter aftale

Afståelsesret: Efter aftale

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 3% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Energimærke: C

Sag: 36327-2004

Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Kontakt
Michael Hedes Pedersen, erhvervsmægler

50 40 89 49, mdp@newsec.dk

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


