Leje

Transitvej 6
7100 Vejle
Sagsnr. 71000787

Erhverv Poul Erik Bech
Vi gør en forskel for dig og din ejendom

Hovedpunkter
Kontorlokaler i Vejle Nord tæt på E45
Tæt på E45
En del af Exxit 59
Medbestemmende ved renovering
Gode parkeringsforhold

DKK

DKK
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Årlig leje inkl. drift

Etageareal

Årlig leje inkl. drift pr. m2

Kr. 61.360

104 m2

Kr. 590
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Om lejemålet
Kontorlokaler med beliggenhed tæt på motorvejsnettet

Nu har du muligheden for at sætte dit præg på indretningen
af jeres nye kontordomicil med den unikke placering ved
Exxit 59 som dagligt passeres af over 80.000 bilister.
Lejemålet er beliggende på Transitvej 6 og udgør ca. 104 m²
kontor fordelt med et stort åbent kontorfællesskab, mødelokale, køkken samt toilet.
Der forefindes gode parkerings muligheder ude foran det
lejede.
Der kan efter nærmere aftale være mulighed for ændring af
indretning afhængig af øvrige vilkår.
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Området Exxit 59 er attraktivt med sin tilgængelighed fra
motorvejen, Vejle og Bredballe og samtidig en bred repræsentation af virksomheder, herunder transportsektoren,
kontorvirksomheder, flere restauranter, tankstation samt
Lagkagehuset.
Exxit 59’s vision er at skabe et erhvervscentrum midt i
Danmark som skal danne grundlag for at virksomheder kan
etablere sig i området og udnytte den gode beliggenhed og
det netværk området råder over. Det er vores overbevisning
at den stadig stigende trafik på motorvej E 45 vil få stor
indflydelse på potentialet i at etablere sin virksomhed i
området.
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Fakta
Bygningsarealer og stamdata

Faciliteter

Adresse:
Kommune:
Anvendelse:
Kontorareal:
Samlet etageareal:

Kabling:
Køkkenfaciliteter:
P-pladser:
Toiletter:

Transitvej 6, 7100 Vejle
Vejle
Kontor
104 m2
104 m2

Energi og forsyningsforhold
Energimærke:
Varme:
Vand:
Vinduer:
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D
Naturgas
Almen vandforsyning
Termo

Ja
Ja
Ja
Ja

Lejevilkår
Økonomi		
Årlig leje:
Årlige driftsudgifter:
Årlig leje inkl. drift i alt:

kr.
kr.
kr.

Forbrugsudgifter		
Varme a conto:
El og vand a conto:

kr.
kr.

Pr. m²

Samlet

550
40
590

57.200
4.160
61.360

Pr. m²

Samlet

64
60

6.656
6.240

Regulering, depositum og betalingsterminer
Regulering af leje:
Depositum:
Momspligtig:
Betalingsterminer

Overtagelse / opsigelse
Overtagelsesdato:
Overtagelsesstand:
Uopsigelighed fra lejer:
Uopsigelighed fra udlejer:
Opsigelsesvarsel:

Aftales
Efter aftale.
3 år
6 år
6 måneder

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse:
Udvendig vedligeholdelse:

Lejer
Udlejer

NPI dog min 3%
Svarende til 6 måneder
Ja
Pr. kvartal

7

8

9

Beliggenhed
Velbeliggende kontor ud til motorvej E45

Området Exxit 59 er attraktivt med sin tilgængelighed fra motorvejen, Vejle og Bredballe
og samtidig en bred repræsentation af virksomheder, herunder transportsektoren,
kontorvirksomheder, flere restauranter, tankstation samt Lagkagehuset.
Exxit 59’s vision er at skabe et erhvervscentrum midt i Danmark som skal danne grundlag
for at virksomheder kan etablere sig i området og udnytte den gode beliggenhed og det
netværk området råder over. Det er vores overbevisning at den stadig stigende trafik på
motorvej E45 vil få stor indflydelse på potentialet i at etablere sin virksomhed i området.

Billund Lufthavn 41 km
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Offentlig transport 100 m

Motorvej E45 100 m

Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, juli 2020
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Området
En vækstende kommune med fokus på erhvervslivet

Vejle er placeret i den nordlige del af trekantområdet. Denne
centraleplaceringerattraktivforborgeresåvelsomerhvervslivet
da den via motorvejsnettet har let adgang til både den nordlige,
sydlige, vestlige og østlige del af landet.
Vejle Kommune har siden 2011 oplevet en vækst i befolkningstalletpå6,5%.Denneudviklingforventesatfortsætte,såledesat
Vejle i 2045 vil opleve en befolkningstilvækst på 15% i forhold til
2018.
Vejle Kommune har stort fokus på at forbedre erhvervslivets
muligheder og rammer. Kommunen tilbyder blandt andet hjælp
til rekruttering og formidler herigennem kontakt mellem
virksomheder og medarbejdere.
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Tiliværksætteretilbydesderpersonligsparring,iværksætterkurser, råd til finansiering og meget mere.
Desuden findes der i kommunen mere end 11 forskellige lokale
netværksgrupper, der giver virksomheder mulighed for
udvikling og idegenerering både inden for egen branche, men
også på tværs af brancher.
Vejle bymidte byder på et bredt udvalg af detailbutikker,
restaurationer og kulturelle tilbud.
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For yderligere information eller fremvisning

Partner, Erhvervschef, Ejendomsmægler,
Valuar MDE

Partner, Erhverv

Ejendomsmægler MDE

Claus Fenger

Arne Kristensen

Simone Poulsen

cfe@edc.dk
+45 58587404

akr@edc.dk
+45 40 30 17 43

sis@edc.dk
+45 58 58 78 97

Erhverv Poul Erik Bech
Vi gør en forskel for dig og din ejendom

Dæmningen 41A, 1. sal, 7100 Vejle
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Dette prospekt er baseret på data fra officielle kilder og informationer modtaget fra opdragsgiver. Det er EDC Erhverv Poul Erik Bechs opfattelse, at oplysningerne i prospektet er korrekte
og fyldestgørende, men EDC Erhverv Poul Erik Bech påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.

Landsdækkende
erhvervsmægler med
lokal ekspertise
Som Danmarks største mæglervirksomhed kender vi bredden af opgaver,
der følger med, når du ejer en erhvervsejendom. Og det er her, vi gør en forskel.
Vi er 140 medarbejdere, fordelt på 17 erhvervscentre. Dermed har vi både lokal ekspertise og et
landsdækkende netværk, som samarbejder om at finde købere og lejere fra hele landet. Samtidigt
har vi over 50 boligbutikker, projektafdelinger i øst og vest, LEA ejendomsadministration samt
Promana bygningsrådgivning. Det betyder, at vi kan hjælpe
dig med alle ejendomsrelaterede opgaver – fra vurdering, salg og udlejning,
til konvertering til andre formål eller sågar administration af din ejendom.
Vi støtter dem, der gør en forskel for børn
Det er ikke kun ejendomme, der har en særlig plads i vores hjerter. EDC Poul Erik Bech
er primært ejet af den almennyttige fond, Poul Erik Bech Fonden, og via overskuddet fra
mæglervirksomheden støtter Fonden foreninger, hvor frivillige ildsjæle gør en forskel for
børn gennem gode oplevelser.
Læs mere på poulerikbechfonden.dk
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