
Cafe, bageri eller juicebar 
Vesterbrogade 149 
B!NGS - Bygning 5, stue,
58 m2, 99 m2, 104 m2 

• Velegnet til cafe, bageri, juicebar olign. 
direkte på Vesterbrogade.

• Lejemål bygning 5, stue, 58 m2, 99 m2, 
104 m2 

• Leje: 2.200,- kr.
• Drift: 399,- kr.



Beliggenhed 
Oplev, og bliv en del 
af kuIturen på 
Vesterbro og B!NGS

Lejemålet ligger på Vesterbrogade 149 i 
et af Københavns mest eftertragtede 
kvarterer. 

Udover de mange spændende lejere hos 
B!NGS, emmer denne del af 
Vesterbrogade af miljø og kultur, med 
f.eks. specialbutikker, The Old Barber 
og spændende antikvitetshandlere. 

Lejemålets kvaliteter med bl.a. store 
vinduespartier og glasdøre i gadeplan, 
skaber de ideelle rammer for en cafe, et 
bageri eller en juicebar. 

Kortet indeholder data fra Geodatastyrelsen, april 2016



INTERNATIONALT 
MILJØ 

Bliv en del af et professionelt og dynamisk miljø med 
mange spændende potentielle kunder som f.eks.: 

• Rejseplanen
• PepsiCo
• Pernod Ricard
• Zento Consulting

og mange andre.



Økonomi og 

lejevilkår 

Info 

Elforbrug afregnes direkte til det lokale 
belysningsvæsen. Vand betales over 
varmeregnskabet. 

Leje kr. 2.200 ,- årligt pr. m2 

Drift kr. 399,- årligt pr. m2 

Varme kr. 121,- årligt pr. m2 

Alle beløb er angivet ekskl. moms. 

Lejemålet overtages som "white box", hvor vægge og lofter er 
malet hvide, men herudover fremstår lejemålet som et blankt 
lærred, hvor lejer selv bestemmer indretningen og foretager de 
nødvendige installationer. 

Etage Anvendelse Areal i m2  Årlig leje pr. m2 Årlig leje i alt 

Stuen Showroom 99 2.200 kr. 217.800 kr.
Stuen Café, eller lign. 58 2.200 kr. 127.600 kr.
Stuen Café, eller lign. 104 2.200 kr. 228.800 kr.

Kvartalsvis forud

Lejemål 
Betalingstermin: 
Afståelsesret/fremlejeret: Nej/nej
Opsigelse:  
Uopsigelighed:  
Lejeregulering:  
Momsregistreret: 
Depositum:  

6 mdr. gensidigt
Efter aftale

Regulering ift nettoprisindekset, dog min. 3%
Ja

Kontant depositum, svarende til 6 måneders leje



Indretning
Bygning 5, stuen

03.11.2016 KP/SPS Vesterbrogade 149, Bygning 12, 4. sal

• 99 m2 showroom
• 58 m2 café elign.
• 104 m2 café elign.



Jakob Veino

Head of Letting / Chef for udlejning

Tlf: 26 23 10 00

E-mail: jakob.veino@fokusasset.dk

Fokus Asset  
Management A/S 

Fokus Asset Management A/S er en dansk kapitalforvalter,  
der udover at investere på vegne af forskellige investerings
fonde også tilbyder en række administrative og rådgivende  
services. Heriblandt risikoanalyse og porteføljerådgivning  
samt forvaltning, udlejning og administration af ejendomme. 

Vi er en professionel samarbejdspartner med fokus på både  
de kort og langsigtede mål. Vores team har mange års erfa
ring indenfor forvaltning af ejendomme og som ejendomsin
vestor. Vi arbejder systematisk og operativt – og kombinerer 
analyse, strategi og praktik i forvaltningen af vores ejendoms
portefølje. 

Fokus Asset Managements mål er at være den ledende og  
foretrukne ejendomsforvalter i Danmark for professionelle  
investorer, der ønsker aktiv ejendomsforvaltning.  

Om Commercial Real Estate Denmark P/S 
Ejendommens ejer, Commercial Real Estate Denmark P/S, 
er en fond, der investerer i erhvervsejendomme i Danmark. 
Fondens  aktionærer består primært af institutionelle 
investorer, eksempelvis LP, PBU, DIP, JØP og TDCs 
pensionskasse. Pr. Q4 2017 ejer fonden 46 ejendomme til en 
samlet værdi af Kr. 6,9 mia. Selskabets soliditet var pr. Q4 
2017 43,6 %. 

Porteføljen består primært af kontorejendomme i  
Storkøbenhavn samt en mindre portefølje af butiks og 
logistikejendomme, i det øvrige Danmark. 

Commercial Real Estate Denmark P/S har indgået en  
foforvaltningsaftale med Fokus Asset Management A/S.

Maria Juul Rømer

Letting Manager/Udlejningschef

E-mail: maria.romer@fokusasset.dk

M: +45 53 60 40 80

T: +45 70 10 00 75
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