AGER N ALLÉ 5A | HØRSHOLM

Nyindrettet
flerbrugerhus
midt i Danmarks førende
deep tech-community
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EJENDOMMEN

Flyt ind i et nyindrettet flerbrugerhus på 7.000 m2 beliggende midt i Danmarks førende deep tech-community
i Hørsholm. Her har I mulighed for at udvikle og vokse med jeres højteknologiske virksomhed, da vi tilbyder
yderst fleksible kontorlejemål fra 25-7.000 m2 med mulighed for laboratorie, prototypeværksted eller depotrum.
Direkte foran ejendommen findes der flere store parkeringspladser, og på den anden side er bygningen
omkranset af en hyggelig skov med dyreliv.
Bliv en del af Danmarks førende deep tech-community
På Agern Allé 5A bliver I nabo til andre højteknologiske forsknings- og udviklingsvirksomheder som DHI og
Oncology Venture. Her får I optimale muligheder for at udvikle jeres virksomhed, når vidensdeling, sparring
og netværk med andre virksomheder kan foregå på gangen, i loungen eller til fælles events.
Det får I:
Fleksibelt lejemål, hvor det er nemt at up- eller downsize
Nyindrettet kontor
Delebilsordning med elbiler til dine medarbejdere
Skønt naturområde med rolige gå- og løberuter
Et inspirerende community med faglige og sociale events

”

I vores øjne er DTU Science Park et miljø, der ikke findes
mange andre steder. Det var en unik mulighed for os
for at placere DFM et sted, hvor vi i det daglige har tæt
kontakt med andre højteknologiske selskaber.
DFM, deep tech-virksomhed i DTU Science Park
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Om Agern Allé 5A

EJENDOMMEN

Kontorer

.......................................................................................................................................................................................................... 30-7.000 m2

Faciliteter og teknik
Egen parkeringsplads
Gårdhave
Person- og vareelevator
Thekøkken på etagerne
Kantine
Café
Reception
•

Mødelokaler

M2
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Lejemål

LEJEVILKÅR

Priser

Leje pr. m2

Kontorer

850-1.050,- kr. pr. m2 pr. år

Laboratorier

Pris efter aftale

Vilkår
Anvendelse

Kontorer (evt. laboratorier) til forskning og udvikling.

Fællesudgifter
		
		

Á conto 374 kr. pr. m2 pr. år inkl. ejendomsskatter.
På etager med flere lejemål er der et tillæg på 136,- kr. pr. m2 pr. år,
som dækker fælles el-forbrug, internet, rengøring m.m.

Forbrugsudgifter

Á conto 135 kr. pr. m2 pr. år.

El		

Efter forbrug.

Uopsigelighed

Efter aftale.

Opsigelsesvarsel

Gensidigt 6 måneder, 3 måneder ved enkeltkontor.

Depositum

6 måneders leje, 3 måneders leje ved enkeltkontor.

Lejeregulering

Efter nettoprisindekset, dog min. 2,5 %.

Moms

Alle priser tillæges 25 % moms.

OVERSIGT - AGERN ALLÉ 5
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Lejevilkår

Shared Service
Når din virksomhed bor
i DTU Science Park, skal
du ikke bekymre dig om
andet end at udvikle din
forretning. Vi tager ansvaret for al det praktiske.
Vi sørger for, at de fysiske
omgivelser er i top, vi
vedligeholder bygninger
og gør det nemt for dig
at skalere op – eller ned.

Community
I DTU Science Park er du en del af Danmarks førende vækst- og udviklingsmiljø,
hvor danske og internationale deep
tech-virksomheder gør hinanden bedre
gennem løbende sparring. Her er afstanden
kort. Både fysisk og mentalt. Vores mange
netværksaktiviteter gør DTU Science Park
til stedet, som tager dansk deep tech og
din virksomhed til det næste niveau.

dtusciencepark.dk
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Faciliteter
Om du har brug for laboratorier, kontorer eller et domicil, så har vi
det, du skal bruge for at skabe det optimale rum for, at din virksomhed kan udvikle sig og indfri dine ambitioner. Med adresse
lige nord for København skaber vi de optimale fysiske rammer for
deep tech-virksomheder på alle niveauer.

Forretningsudvikling
I DTU Science Park har vi én overordnet ambition: At stimulere
deep tech-virksomheder til udvikling og vækst. Vi sørger for
at facilitere de helt rigtige samarbejder, fx med forskere fra
DTU, eller sætter et komplet mentorteam sammen, som kan
støtte netop din virksomheds udvikling.
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Lejemål efter din virksomheds behov
Vi kan tilbyde din virksomhed et lejemål lige efter jeres behov.
Vi tilbyder lige fra enkeltmandskontorer til kontorlejemål til 250 personer.
Nedenfor kan I se to eksempler på forskellige lejemålstyper, vi kan tilbyde til
den lille startup og den mere etablerede virksomhed.

Eksempel 1

Veludnyttet kontorlejemål til den større højteknologiske virksomhed
Dette lejemål på 446 m2 er til den større højteknologiske virksomhed med 20-30
ansatte. I flytter ind i et veludnyttet kontorlejemål med egne møderum, thekøkken,
loungeområde og depotrum.

- 1. SAL, INDRETNINGSFORSLAG

Års- og månedsleje inkl. forbrugs- og driftsudgifter
651.000,- kr. pr. år/54.275,- kr. pr. måned.
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Eksempel 2

Kontor i innovative rammer til deep tech-startuppen
Disse lejemål fra 23 m2 er til deep tech-startuppen, som ønsker eget lukket
kontor i innovative rammer, men som samtidig gerne vil indgå i et meningsfyldt
deep tech-community blandt andre højteknologiske forsknings- og udviklingsvirksomheder.
Års- og månedsleje inkl. forbrugs- og driftsudgifter

23A - STUEPLAN, INDRETNINGSFORSLAG
37.325,- kr. pr. år/3.110,- kr. pr. måned.

ATURER
Kontor
Møderum, tekøkken, printerrum, depot mv.
Toiletter og forrum
Fælles områder, toiletter, lager, teknik og trapper
Indgang til lejemål
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Shared Services
Som en del af DTU Science Park slipper du for at tænke på ting, der ikke bidrager direkte til din virksomhed. Vi sørger for at vedligeholde bygninger. Vi sørger for, at der er plads til, at din virksomhed
kan vokse både fysisk og mentalt. Vi sørger for parkeringspladser, for mødelokaler, for tekniske
faciliteter og for, at du har mulighed for at indgå i et meningsfuldt community. I dag udnytter mere
end 290 virksomheder vores mange Shared Services.

Reception og omstillingsservice
Giv dine kunder en professionel oplevelse med DTU
Science Parks omstillingsservice. Vores receptionister
gør hverdagen lettere for dig ved at tage sig af telefonpasning samt post og pakker.
Mødelokaler
Du har adgang til moderne mødelokaler, så du kan
holde dine møder i professionelle rammer. Hvad enten
det er det store afdelingsmøde eller det lille sparringseller 1:1-møde. Du må benytte dig af de lokaler, vi har
til rådighed i Hørsholm og Lyngby.
Frokostordning
Du behøver ikke at bekymre dig om frokosten.
Ved at være tilmeldt vores frokostordning, kan du
og dine kolleger nyde den lækre buffet hver dag.
Porto, print og kopi
Vi har gjort det nemt for dig at sende, printe og kopiere.
På Agern Allé 5A har du adgang til både porto, kopi- og
printerrum.
Riccos Kaffebar
På Agern Allé 24 er der Riccos kaffebar og her kan du
samle ny energi med en friskbrygget kaffe.
Events
Her sætter vi fokus på faglig udvikling og på at styrke
forbindelserne mellem de virksomheder, der er en del
af vores community.
Fredagsbar
Den første fredag i hver måned inviterer vi til fredagsbar på Agern Allé 24 i loungen, hvor du har mulighed
for at møde dine naboer i DTU Science Park.

Teknisk service
I DTU Science Park skal du ikke bekymre dig om teknikken.
Vi sørger for, at dine tekniske installationer og anlæg
kører, og vi yder teknisk service, når du har brug for det.
Gartnerservice
Vi har dygtige gartnere, der sørger for, at de grønne
omgivelser altid fremstår velplejede. Om vinteren rydder
de sne fra veje og parkeringspladser, så du kan færdes
ubesværet.
Adgang til rabataftaler
Når du er en del af DTU Science Park, har du adgang til
vores indkøbsaftale med LogBuy.
Walk & Talk-stier
DTU Science Park i Hørsholm er omgivet af smuk natur,
som vi har indrettet med mødestier rundt om
i Forskerparken.
Massage
Du har mulighed for at forkæle dig selv og dine medarbejdere med massage eller fysioterapibehandlinger
på Agern Alle 24 i Hørsholm. Kontakt receptionen på
receptionhoersholm@dtusciencepark.dk
Gæstehus
Som en del af DTU Science Park har du mulighed
for at leje et værelse i vores gæstehus i Hørsholm.
Kontakt receptionen i Hørsholm på
receptionhoersholm@dtusciencepark.dk

dtusciencepark.dk
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DTU Science Park – Danmarks førende
vækst- og udviklingsmiljø for deep tech-virksomheder
DTU Science Park er Danmarks førende vækst- og udviklingsmiljø for deep tech-virksomheder
med lokationer i Hørsholm og på DTU Campus i Lyngby. Vi har et entydigt formål: Vi skaber det
rum, hvor deep tech-idéer udvikles og formes for hurtigere at blive til virkelighed og forretning.
Vi er summen af 290 dynamiske virksomheder og mere end 4.000 forskere, iværksættere,
forretningsudviklere og initiativrige ansatte, der lever side om side og næres af hinanden,
fordi alle anerkender værdien af samarbejde og meningsudveksling.
Vi tilbyder acceleration og inkubation i verdensklasse i vores inkubationshus Futurebox samt
værdifuld produkt- og forretningsudvikling fx med forskere fra DTU, med andre virksomheder
i DTU Science Park eller mentorer fra vores DeepTech Mentoring-program.
Netop dét unikke community gør DTU Science Park til stedet, som tager dansk deep tech og
jeres virksomhed til det næste niveau, når vi støtter startups i at holde fokus på deres udvikling,
assisterer scale-ups i at komme på markedet og stimulerer established-virksomheder med et
dynamisk og agilt udviklingsmiljø.

DT U S C I E N C E PA R K | F U T U R E B OX

Futurebox er stedet, hvor Danmarks skarpeste deep tech
startups matches med etablerede virksomheder, investorer
og eksperter. En inkubator og accelerator, som ikke går på
kompromis, når det gælder kvaliteten af de virksomheder,
som innoverer, skaber nye produkter og udvikler sig i huset.
Futurebox er det eneste innovationshus i Danmark dedikereret til deep tech-startups –– bygget af containere og med
adresse på DTU campus. Her kan startups udvikle deres
teknologier, få hjælp til produkt- og forretningsudvikling
og til at komme hurtigt på markedet med deres deep tech
industriløsninger.
Futurebox lægger også hus til Danish Tech Challenge, som
er Danmarks mest intense og ambitiøse acceleratorprogram
for hardware-startups. Danish Tech Challenge udvælger
hvert år 20 virksomheder, som dyster om Industrien Fonds
Iværksætterpris på 500.000 kr.

dtusciencepark.dk

Futurebox

Tæt på dine naboer og nemt til transport
Transport
5 minutters kørsel til Helsingørmotorvejen
25 minutters kørsel til Københavns centrum
10 minutters kørsel mellem Lyngby og Hørsholm
Offentlig transport
Bus 15E kører direkte til DTU Science Park fra Nørreport Station på under 40 minutter.
Bus 150S stopper på Kongevejen 5 minutters gang til DTU Science Park og kører fra Nørreport Station på 40 minutter.

Nogle af dine nye naboer:

25 % Biotech

ALK
CAPRES

45 % Hardware

3 % Money
10 % Advisor

DHI
MEDTRACE
BIFROST COMMUNICATIONS

17 % ICT

VISIOPHARM
FMC
FLOODFRAME
CHR. HANSEN
ROCHE
ELLIPSE
BIONEER
FORCE TECHNOLOGY
LED IBOND
DFM
UMICORE DENMARK
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BELIGGENHED

K O N TA K T

Er du blevet nysgerrig?
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Så book en uforpligtende rundtur
med Søren Husby eller Sine Gammelgaard-Schmidt.

Søren Husby
Head of Lettings
sh@dtusciencepark.dk
+45 2926 1222

Sine Gammelgaard-Schmidt
Head of Lettings
sgs@dtusciencepark.dk
+45 2225 7300

