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Lejeprospekt 

 

vedrørende butikslokalerne 

 

Hjermvej 6, 7500 Holstebro 
 
 

 
 

Velbeliggende butikslokaler til den der kræver plads tæt ved Bilka 

 

 

Samlet areal – inkl. indskudte dæk: 684 m2 

Årlig leje – ekskl. drift: kr. 675 pr. m2  

 
 
Sagsnr. 20-062 

Oktober 2020 
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1. Generelt 

 

Sagsnr.: 20-062 / Oktober 2020 

 

Beliggenhed: Hjermvej 6, 7500 Holstebro 

 

Kommune: Holstebro Kommune 

 

Anvendelse: Detailhandel 

 

2.  Beskrivelse 

 

Samlet areal: Det samlede areal udgør 684 m2 fordelt på 564 m2 butik m.m. i stueetagen, 96 m2 

indskudt dæk i butikken og 24 m2 indskudt dæk på lageret.  

  

Indretning:   Lejemålet er fordelt på én etage, dog med ovennævnte forhold. 

Butikken har store glaspartier som giver butikken et lyst og luftigt præg. Der er 
indgang til butikken både fra facaden ud mod Nyholmvej/parkeringspladsen og 
ud mod Hjermvej. 
 
Lejemålet består af et godt salgs område med en åben trappe op til 1. sal 
(indskudt dæk), som kan anvendes til butik og udstilling. Lejemålet har et lager 
med port adgang. I lageret er der også et mindre indskudt dæk, som giver lidt 
flere m² til opbevaring. 
 
I butiksarealet er der gulvtæppe, mens der i velfærdsafdelingen er 
klinkegulv/vinyl, og i lagerafsnittet har rå betongulve. 
 
Væggene er hvidmalede forneden og grå på den øverste del, ligesom lofterne er 
grå. Der er etableret grundbelysning og 
skinnesystem med spotlamper. 

 

 Lokalerne overtages efter nærmere aftale. 

 

Ejendommen: Ejendommen, der er opført i 2004 og om- og tilbygget i 2017, fremtræder i en god 

vedligeholdelsesmæssig stand. Ejendommen er beliggende tæt på Bilka, som er 

det store handelsmæssige trækplaster. Hjermvej forbinder området med 

motorvejen mod Herning og der er derfor en årsdøgtrafik på mere end 6.000 biler. 

Der er således rigtig gode tilkørselsforhold til ejendommen hvor lokalerne er 

beliggende. Der er mange parkeringspladser på ejendommen. 

 

Opvarmning: Naturgas 

 

3.  Begyndelse og ophør 

 

Overtagelse: Straks eller efter nærmere aftale. 

 

Opsigelsesvarsel: 6 mdr. 

 

Uopsigelighed: 3 år fra lejers side. 6 år fra udlejers side. 
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4.  Lejevilkår 

 

Årlig leje: Den samlede årlige leje andrager kr. 461.400 ekskl. moms – svarende til: 

 

 564 m2 butik m.m. i stuetagen á kr. 750 pr. m2 =  kr. 423.000 

 96 m2 indskudt dæk i butikken á kr. 400 pr. m2 =  kr.   38.400 

 24 m2 indskudt lager á kr. 0 pr. m2 =  kr.            0 

 

 Gennemsnit pr. m2 kr.        675 

 

Varme og drift: Ud over lejen betaler lejeren følgende: 

 

 A conto varme kr. 25 pr. m² årligt. 

 

 A conto driftsudgifter kr. 25 pr. m² årligt. 

 

 Elforbrug afregnes direkte med forsyningsselskab. 

 

Betales: Leje, a conto driftsudgifter og varme betales kvartalsvis forud. 

 

Depositum: Svarende til 6 måneders leje.  

 

Lejeregulering: Årlig regulering iht. stigningen i nettoprisindekset, dog min. 1,5 % 

 

Moms: Ejendommen er momsregistreret og lejen mv. pålægges moms, p.t. 25 %.  

 

Andre vilkår: Lejer har ret til fremleje og afståelse efter Erhvervslejelovens regler.  

 

5.  Øvrige vilkår 

 

Vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse af det lejede og dets installationer påhviler lejer. 

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer. 

 

Udvendig renholdelse: Udvendig renholdelse og nødvendige vinterforanstaltninger påhviler udlejer og 

refunderes af lejer via driftsudgifterne ovenfor. 

 

P-Pladser: Der er et større antal parkeringspladser fælles med ejendommens øvrige lejere. 

 

Mellemudlejning: Ret til mellemudlejning forbeholdes. 

 

6. Bilag 

 

Situationsplan (plantegning) 

Diverse billeder 

Krakkort 

 

7.  Besigtigelse 
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Besigtigelse kun efter forudgående aftale med: 

 

Torben Clausen 

Tlf. 30 56 56 06  

torben@clausen-erhverv.dk 
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Butikslokalet 

 

 
Indskudt dæk I butikken 
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Butikslokale 

 

 
Personalefaciliteter 
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Lageret 

 

 
Façade set fra Nyholmvej 
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