
LEJ HER. LEJ NU.
 
DIT NYE SHOWROOM, 
E-HANDEL ELLER 
ENGROSSALG

827 m2   (250 m2 kontor og 577 m2 lager)

Virkeholm 3B, 2730 Herlev





250 m2 kontor eller  
e-handel og 577 m2 
lager eller showroom.





Vil du drive 
engros herfra?

Lejemålet har 250 m2 kontor med flot, 
åbent indgangsparti direkte fra fortov/par-
kering. Denne del af lejemålet er indrettet 
med et stort, åbent rum oplagt til showro-
om/engrossalg - samt kontorer, mødelokale, 
køkken, toilet og bad samt trappe til lager-
delen på 577 m2, der har porte til parke-
ringsarealet. Ud over store lagerrum er her 
også teknik og toilet og bad. 

Ejendommen ligger på en skrånende grund, 
hvilket gør lejemålet ekstra spændende - 
med flot indgangsparti til den ene side og 
porte i terræn til den anden. Den skrånende 
grund giver niveaufri adgang til lagerområ-
det via 3 porte, hvilket gør lejemålet veleg-
net til lettere montage, værksted m.m.

De to etager forbindes internt med en 
spindeltrappe. 

Lokalerne er lyse takket være de store 
vinduesfacader, så selv om du lejer dig ind i 
stuen, er her altid godt dagslys. 

Overtages istandsat.



Bo godt, når du 
er på arbejde 
i Herlev 
Denne Stensdal-ejendom er på ca. 4.600 
m2  i alt, opdelt i flere lejemål med kontorer
og kombineret kontor- og lager (stueplan 
har lejemål i to etager).

Grundarealet er let skrånende, hvilket i 
stueplan giver lejemål med terræn til to si-
der af ejendommen. Typisk med den pæne 
indgang til den ene side og portudgang til 
den anden. Meget attraktivt til fx engros.

I ejendommen er der både person- og 
vareelevatorer samt parkeringspladser hele 
vejen rundt om bygningen. Og så er der 
gennemgående lys til alle lejemålene takket 
være de lange vinduesfacader. Du får mas-
ser af udsigt og lysindfald selv på grå dage.



Busstoppested i kort 
afstand fra døren.

Getting here ...

Kun få minutters kørsel til 
Ring 3 Motorvejen og Ring 
4 Motorvejen.

S-tog i tæt ved og 
kommende letbane. 

   

P Parkeringspladser foran 
ejendommen.

Virkeholm 3B

Kommende letbane 

Herlev st.

Kommende letbane 



Kontor, showroom, engroshandel osv. 

5 - 12

827 m2 (250 m2 og 577 m2 lager)

Kr. 875 pr. m2

Kr. 600 pr. m2

Kr. 564.950

Kr. 150 pr. m2

Kr. 85 pr. m2

Ja

Kvartalvis forudbetalt

100 % nettoprisindex, dog min. 2 %

6 måneders leje

5 år

8 år

6 måneder 

Efter nærmere aftale 

C

Lejevilkår
Anvendelse 

Antal medarbejdere

Areal

Kontor leje pr. m2 p.a.

Lager leje pr. m2 p.a.

Årlig leje

A conto driftsudgifter

A conto varme 

Momspligtig

Lejebetaling 

Lejeregulering 

Depositum 

Uopsigelighed lejer

Uopsigelighed udlejer

Opsigelsesvarsel

Overtagelse

Energimærke

Alle beløb er eks. moms. Lejen er fastsat ud fra det i prospektet beskrevet og viste
indretningstegning. Ændringer heri, f.eks. flere møderum/cellekontorer etc., kan udløse
tillægsleje. Vi tager forbehold for prisændringer og forbeholder os ret til at udleje til
andre lejere, som er klar til at indgå bindende aftale, uagtet at andre har vist interesse.



Stensdal Group A/S    
Vallensbækvej 47    
2605 Brøndby
+45 3311 0024

stensdal.dk    
@stensdalgroup
#lejherlejnu    

Uno Sand
Head of Asset Management

+45 2728 7070
us@stensdal.dk

Vi ejer og udlejer 
mere end 140.000 m2 af  
Storkøbenhavns 
flotteste erhvervslejemål


