
LEJ HER. LEJ NU.
 
FANTASTISK
BELIGGENHED
FANTASTISK EJENDOM
961 m2  kontor inkl. 22 parkeringspladser

Vallensbækvej 45, 2. sal, 2605 Brøndby





God plads til 
den indretning I 
ønsker jer

Billederne er fra lignende lejemål  lavet i Stensdal-stilen
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Lejemål i vanlig 
Stensdal-stil
Der er mulighed for at leje yderligere areal 
i forlængelse af lejemålet efter aftale.

Lejemålet har en lys og åben indretning, 
som kan tilpasses jeres behov.  
Selvfølgelig i  den sædvanlige høje stan-
dard med flotte trægulve, glasvægge og 
køkken/toilet med sorte elementer. 

Lejemålet er inkl. 22 p-pladser med mulig-
hed for at leje flere. 

Ved direkte aftale med anden lejer, er der 
mulighed  for at bruge deres kantine.

Ventilation med friskluft i lejemålet sikrer 
godt indeklima.

Der er elevator i ejendommen.



Nyistandsat med 
synlig beliggen-
hed ud mod Hol-
bækmotorvejen. 
Ejendommen er på  2.886 m2, og er opdelt 
i flere lejemål.

Der er p-pladser, så både medarbejdere og 
gæster kan parkere lige ved døren. 
 
Og så ligger ejendommen bare få minutter 
fra  Holbækmotorvejen og tæt på den kom-
mende letbane.



Hvedemarken 3-5

 

Stoppested inden for kort 
afstand med bus til Glo-
strup Station.

Getting here ...

Kun få minutters kørsel til 
Holbækmotorvejen

S-tog mod København fra 
Glostrup og Vallensbæk 
Station

   

P
Parkeringspladser foran 
ejendommen.

Farum st.

Vallensbæk st.

Albertslund st.

Kommende letbane

Kommende letbane

Glostrup st.



Kontor, showroom, engroshandel osv. 

60-70

961 m2

Kr. 940 pr. m2

Kr. 903.340

Kr. 180  pr. m2

Kr. 90 pr. m2

Ja

Kvartalvis forudbetalt

100 % nettoprisindex, dog min. 3 %

6 måneders leje

5 år

10 år

12 måneder 

Efter aftale

D

Lejevilkår
Anvendelse 

Antal medarbejdere

Areal

Kontor 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    

Patrycja Z. Kirkegaard
Asset Manager

+45 2095 2542
pzk@stensdal.dk

Vi ejer og udlejer 
mere end 130.000 m2 af  
Storkøbenhavns 
flotteste erhvervslejemål


