
Wihlborgs

Kontor med 
egen 
indgang

Hørkær 14

2730

Wihlborgs er et af de største ejendomsselskaber for 
erhvervsejendomme i Øresundsregionen. Vi tilbyder 
nyistandsatte lejemål med planløsninger tilpasset vores 
kunders behov og ønsker. Vi har et fast team af engagerede 
medarbejdere der dagligt stræber efter, at levere den bedste 
service til vores lejere og kunder.

Velkommen hos Wihlborgs
Herlev
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Et udvalg af vores lejere:

"Wihlborgs har en god service og meget dygtige m e d a r b e j d e r e "

Remondis - Abildager 16, 2605 Brøndby

"Wihlborgs er fleksible. D e vender altid tilbage og er utroligt  flinke og i m ø d e k o m m e n d e "

FDC - Lautrupvang 12, 2750 Ballerup
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Tæt på Herlev st.
Og mulighed for kantineaftale  

Ejendommen

Lejemålet

God indretning for den lille 
virksomhed

Velkommen til en stilfuld kontorejendom fra 1957.
Ejendommen er en tidligere produktionsejendom, som er
blevet renoveret i 2014 og fremstår nu som et moderne
multibrugerhus.

I den tilstødende ejendom har Wihlborgs en økologisk og
sund kantine (Hørkær 26), som man har mulighed for at
tilgå.

En kort gåtur fra ejendommen ligger Herlev Station, hvor
der er S-tog med S-togslinje C og H mod Frederikssund.
Lige foran ejendommen ligger Herlev Ringvej, hvor der om
kort tid vil åbne en letbanestation.

Lejemålet er lyst og venligt, og består af 207 m².

Lejemålet er godt indrettet med mindre kontorlokaler 
og et mødelokale. I lejemålet er der også indrettet et 
tekøkken med spiseplads og egne toiletter.

Lejemålet har egen indgang, med mulighed for god 
profilering og en følelse af, at ”have sit eget”. 

Der er gode indkøbsmuligheder i nærheden af 
lejemålet. 50 meter fra lejemålet ligger der en Cirkel K 
og en McDonalds. Ca. 100 meter på den anden side af 
Herlev Ringvej ligger der en Netto og en hyggelig sti til 
Herlev station. 

I nær tilknytning til lejemålet er der gode 
parkeringsforhold. 
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Skatter & afgifter inkl. moms

Øvrige fællesomkostninger

Varme (anslået a conto)

Depositum

Betaling

Årlig regulering

Overtagelse

Moms

Uopsigelighed

Indvendigt vedligehold

Udvendigt vedligehold

76 DKK pr. m²

60 DKK pr. m²

60 DKK pr. m²

6 måneder

Kvartalsvis

2,5 % stigning i NPI

Efter aftale

100 %

Lejer: 3 - 5 år

Udlejer: 6 - 10 år

Lejer

Udlejer

Lejevilkår

Anvendelse Areal Årlig leje pr. m2 Månedlig leje Årlig leje

Kontor: Hørkær 14, st. 207 m² 710DKK 12.2478 DKK 1 4 6 . 9 7 0  DKK
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Plantegninger
Hørkær 14, stuen

2730 Herlev

Mileparken 22, 3. Sal
DK 2740 Skovlunde

+45 39 61 61 57
info@wihlborgs.dk
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til
Rum  

mere

Nu gør vi plads til en ny virksomhed
på en attraktiv beliggenhed

Afstand til offentlig transport

Bus
500 m

Tog
500 m

Ejendommen er beliggende i et attraktivt erhvervs
område i Herlev. Erhvervsområdet er centralt
placeret tæt på Herlev station, den kommende
letbane og med let adgang til motorring 3 og 4.
Det giver ejendommen en ideel placering med kort
transporttid til både København og det øvrige
Sjælland.

Herlev ligger kun 10 kilometer fra København
Centrum, har egen togstationer, et veletableret
busnet og supercykelstier.

Der l igger en Netto, en tankstation og en
McDonalds to minutters gang fra ejendommen,
samtidig er både BIG og Herlev Hovedgade indenfor
gåafstand.
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OmWihlborgs

Velkommen til 
Øresundsregionens 
førende ejendomsselskab

Wihlborgs A/S er et ejendomsselskab, som har været aktiv
på det danske marked i over 20 år. Vi er et datterselskab
af det svenske børsnoterede ejendomsselskab Wihlborgs
Fastigheter AB. Hos Wihlborgs A/S ejer, driver og udlejer
vi erhvervsejendomme og vores portefølje består i dag af
60 erhvervsejendomme fordelt på 600.000 m2 rundt i
Storkøbenhavn.

Udover driften af vores ejendomme består Wihlborgs
også af en lang række øvrige servicefunktioner, såsom
vores kantine- og konferenceservice. Vores facility del
består af ejendomsservice, servicering af grønne områder
og udenomsarealer.

Du kan læse mere om Wihlborgs på vores hjemmeside:
www.wihlborgs.dk

Område

Nord

Område

Syd

Område

Øst

Område

Vest
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Den gode oplevelse
Hos Wihlborgs er det primære fokus at skabe tryghed og den
gode oplevelse for vores kunder og lejere. Den gode
oplevelse starter allerede når vores kunder og lejere
ankommer til en af Wihlborgs ejendomme. Vores grønne
serviceafdeling sørger for, at vores udenomsarealer fremstår
præsentabelt. Det er med til at sikre et positivt
førstehåndsindtryk af vores ejendomme. I mange af vores huse
har vi fælleskantiner, hvor vores faste hold af kokke og
kantineansatte tilbereder lækre menuer til vores lejere. Et stort
udvalg af vores huse har fælles mødelokaler, som lejerne kan
benytte sig af - og købe forplejning.

Det er vigtigt for os, at vi altid er synlige og tilgængelige,
hvorfor der også er en fast ejendomsinspektør og driftsleder
tilknyttet vores ejendomme, som man altid kan få fat på. De
sørger for, at alt på ejendommen bliver serviceret og at alt er i
orden.

Som potentiel ny lejer i en af Wihlborgs ejendomme, vil I blive
taget i hånden af vores dygtige team af medarbejdere.
Sammen vil vi gennemgå jeres ønsker og behov til de nye
lokaler og sørge for at finde det bedst mulige match. Dette
gælder både i forhold til beliggenhed og eventuelle
udvidelsesmuligheder af lejemålet.

Hos Wihlborgs leverer vi fremtidens lejemål!
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Vi skaber fremtidens  
lejemål

Neno Dragojevic
Udlejningskonsulent
Tlf. 31 69 99 61
Mail: neno.dragojevic@wihlborgs.dk

Forbehold
Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler i alle
Wihlborgs prospekter.

Besigtigelse
Er du yderligere interesseret i lejemålet?
Du er altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål,
fremvisninger mv.
Kontakt os på nedenstående:
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