
Blombergs Blomster
Frederiksværksgade 6A 3400 Hillerød

Historisk blomsterbutik kan nu blive din!



Vidste du at Blombergs Blomter er omkring 115 år gammel og dermed en 
af landets ældste blomsterforretninger?



61 m2 stor kælder med masser plads til lager og sæsonvarer



Stort baglokale med masser arbejdsplads til dig og dine 
kolleger.
Ligeledes specialindrettet kølerum så du kan holde dine 
blomster friske.



Beliggenheden er helt i top på denne 115 år gamle blomsterforretning som du nu kan 
overtage. 

Adressen er Frederiksværksgad e 6A, en adresse som de lokale kalder Irma Torvet da 
der tidligere har ligget en Irma. I dag er det velbesøgte torv fyldt om med flere andre 
specialbutikker og som kunde har du en times gratis parkering foran forretningerne.

Hillerød er en by i Vækst. Omfattende byggeri giver 1000’vis flere borgere de
kommende år samtidig med store byggerier som f.eks. Supersygehuset lokker flere til 
byen. Byen er omkredset af store virksomheds som Blombergs Blomster har faste 
aftaler med om leveringer. Aftaler du naturligvis kan overtage.

Forretning og 
områdebeskrivelse



Husleje:

A’conto vand:

A´conto varme:

Depositum:

Moms:

Areal:

Fremlejeret:

Afståelsesret:

Genindtrædelsesret:

Navn:

Øvrige Lejeforhold:

Inventar:

Udbudspris:

13.440 kr. mdl.

tillægges

tillægges

3 mdr.

Ja, tillægges

89m2 + 61m2 kælder

nej

ja

ja

Kan overtages

se lejekontrakt og dennes allonger

Inventarliste under udarbejdelse

345.000 kr. inkl. varelager til anslået værdi af 100.000 kr.

Fakta



Kasseapperat, nypris 80.000 kr.

Blomster køl

Vaser til afskåret. 

Potter/brugskunst

Reoler - møbler m.m.

Stearinlys m.m

Julepynt m.m

Div. kort

Div. binderiartikler 

Inventarliste



Butikshop’s indhentede og viderebragte oplysninger og beregninger anses for at være korrekte og er viderebragt i 
god tro, men præsentationsmateriale skal alene ses som vejledende, og repræsenterer derfor ikke et egentligt tilbud 
eller en reel kontrakt.
Butikshop og/eller sælger/udlejer af den omhandlede forretning kan ikke være ansvarlig for indholdet, og dermed 
gøres erstatningsansvarlig for nogen udgift eller skade en modtager af dette prospekt måtte lide ved eventuelle 
handlinger, der sker på baggrund af oplysningerne i prospektet. En eventuel køber/lejer opfordres til at indsamle 
egne data, og gennemgå materialet med egne rådgivere. Eventuelle omkostninger forbundet hermed sker for egen 
regning. Materialet må ikke, helt eller delvist, mangfoldiggøres eller anvendes i nogen form, uden forudgående 
samtykke fra Butikshop

Der tages dermed forbehold for fejl og mangler I denne salgsopstilling.

Kontaktperson

Henrik Sørensen

Tlf. 70 70 12 14

info@butikshop.dk

Amaliegade 6, 2. 1352 København K. (efter forudgående aftale)

CVR. 25518551


