
LETTER OF INTENT
LEJEAFTALE

Mellem

Scan Group A/S
&

Gribskov Erhvervscenter A/S

Vedr. Etablering, Udlejning og Drift af Inkubator for Iværksættere, på adressen
Nellerødvej 48, 3200 Helsinge

Det aftales herved, at Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC) råder over kontorarealet i 
stueetagen i villa samt forrum/tilbygning i Scan Shippings ejendom Nellerødvej 48, 
3200 Helsinge under følgende lejemodel og betingelser.

§ 1 Lejemålet

Er på ca. 150 m2 og fordelt på 2 storrum, et køkken og et mødelokale samt adgang til
toiletter og bad. Lejemålet anvendes som inkubator/kontorhotel (herefter Inkubator)
med anslået plads til 13 arbejdsstationer, fordelt på fx 8 personer fuldtid, og 10 
personer på ½ tid, hvilket præciseres, når endelig indretningsdesign er på plads. 
Yderligere plads på villaens 1. sal kan inddrages efter behov, hvis ledig på det 
pågældende tidspunkt.

§ 2 Klargøring, vedligehold, indretning af lejemål

Scan Group afleverer lejemålet til GEC i nymalet og rengjort stand, inklusive 
istandgjorte gulve, opgradering af køkken og toiletter. Scan Group har til alle tider 
ansvaret for løbende vedligehold indvendigt som udvendigt på ejendommen, 
inklusive omkringliggende, tilhørende områder. Det er endvidere aftalt, at Scan 
Group også står for genistandsættelse i forbindelse med Inkubators eventuelle 
fraflytning/ophør. 



GEC forestår indkøb af alt kontorudstyr til ovenstående antal arbejdsstationer, 
inklusive belysning, printer, AV-udstyr og andet løsøre, der herefter tilhører Gribskov 
Erhvervscenter A/S. GEC forstår den fysiske indretning af lokaler og vedligehold af 
kontormøbler, lyskilder og anden elektronik placeret af GEC er uden for Scan Groups 
vedligeholdelsespligt.

§ 3 Rekruttering af virksomheder til inkubator

GEC er hovedansvarlig for rekruttering af det ønskede antal lejere til Inkubator og 
forpligter sig til at bruge den nødvendige tid til inden for 6 måneder efter aftalens 
indgåelse at have medvirket til at besætte et tilfredsstillende antal pladser, således 
at tilfredsstillende dækning af basisomkostninger er nået jf §7. Dette er dog at 
vurdere som en målsætning og er ikke en klausul, der tillader Scan Group at opsige 
aftalen, der under nærværende lejemodel er gyldig i et år.

§ 4 Drift af inkubator

GEC forestår den daglige drift af inkubator, er ejer af og navngiver konceptet i eget 
navn, sørger via administrationsbidrag fra lejeindtægten for rengøring af ibrugtagne 
arealer, opfyldning af papir, aftalt forplejning (kaffe m.v.) og den til alle tider almene 
funktionalitet. GEC står ligeledes for indgåelse af aftaler, opkrævning af betalinger og
løbende afvikling af lejere.

§ 5 Fordeling af typer og antal af lejemål i Inkubator, priser og indtægter

Jævnfør § 1 tilsigtes et niveau for udlejning i Inkubator at udgøre 13 stationer fordelt 
og prisfastsat som følger. Prissætning er foretaget ud fra ønsket om billigst mulig leje 
til vore iværksættere og er jævnfør paragraf 6 berammet som ’non profit’.

8 heltidspladser i kontormiljø a 1500 kr per måned årligt                     144.000
8 flyverpladser på ½ tid (4 heltid) a 800 kr per måned   76.000

Lejeindtægt ved fuld belægning per år             DKK 220.000

Note: ovenstående er forventet maximum udlejning, selv om det påregnes at kunne 
opstille 13 stationer.



§ 6 Fordelingsnøgle for Inkubators omkostninger

Prisfastsætningen i § 5 tager udgangspunkt i følgende løbende omkostninger for leje,
forbrug, drift og administration af Inkubator og skal udelukkende tjene til dækning af
omkostninger (non-profit).

Leje 150m2/500 kr m2, per måned (13 pladser a 575)                      90.000
Udgift vand, varme, el, net per måned (13 a 275)                     42.900
GEC’s indsatser til løbende drift, administration og rekruttering          51.100
GEC’s udgift til forbrugsvarer anvendt i Inkubator (papir, printer- 
partroner, forplejning, køkken og toiletartikler og uforudsete omk.    36.000 

 Samlet omkostning per år ved fuld belægning          DKK 220.000

§ 7 Lejemodel – progressiv afregning per antal pladser besat

GEC har under nærværende aftale ansvar for at skaffe lejere til inkubator, men vil 
qva aftalens passus om råderet over lejemålet kun være forpligtiget til at betale Scan
Group på baggrund af det reelle antal af lejere, der til alle tider har en plads i 
Inkubator, alternativt det antal arbejdsstationer der opsættes. Nedenstående aftale 
gælder et år fra ibrugtagning af hele eller dele af arealet.

Indtægter og omkostninger for Inkubation vil GEC vil månedligt afregne firma Scan 
Group på basis af det løbende antal lejere, jævnfør nedenstående eksempler:  
Periode 1, fx januar 2016-juni 2016, udlejet 5 faste pladser og 4 flyver pladser 
afregnes til Scan Group som 7 faste pladser a 850 kroner (leje og forbrug) med 5950 
kroner per måned.

Periode 2 fx juli 2016-december 2016, udlejet 7 faste pladser, 6 flyverpladser 
afregnes til Scan Group som 10 faste pladser a 850 kroner (leje og forbrug) med 
8500 kroner per måned.



Ved fuld belægning afregnes jf. master budget oven for i.e. 90,000 i leje og 42.900 i 
forbrug, mens der ved ingen belægning ikke afregnes mellem parterne. Det er 
ligeledes aftalt, at GEC ikke betaler depositum i forbindelse med indgåelse af denne 
aftale.

§ 8 Aftalens varighed

Af hensyn til forventede tidsrammer med at markedsføre og opbygge Inkubation er 
denne aftale om leje/råderet over det beskrevne areal gyldig i et år fra ibrugtagning 
af det klargjorte areal, hvorefter aftalen genforhandles med udgangspunkt i den 
aktuelle situation.

LETTER OF INTENT NOTER:

Gribskov Erhvervscenter vil efter intern enighed mellem partnerne præsentere 
aftalen for bestyrelsen til endelig godkendelse.

Helsinge xxxx xxxxx 2015

For Scan Group For Gribskov Erhvervscenter

----------------------------------------                             ----------------------------------------

 


