HD Ejendomme
samler på
glade lejere!
HD Ejendomme har alt
samlet under ét tag, til
fordel for deres mange
erhvervs- og boliglejere i
hele landet.
Med udgangspunkt i mottoet ”Vi
samler på glade lejere”, driver HD
Ejendomme ca. 450 erhvervslejemål og ca. 2100 boliglejemål
fordelt på attraktive placeringer i
hele Danmark.
I tæt dialog med lejerne yder de
høj service, fleksibilitet og kvalitetssikring.
HD Ejendomme har hovedsæde
i Odense, hvor de har alt samlet

under ét tag. Med egne afdelinger indenfor udlejning, administration, service, drift, økonomi,
byggeteknik og kvalitetssikring,
kan de hurtigt håndtere alle
aspekter i forbindelse med en
udlejning – lige fra fremvisning
og indflytning til fraflytning. Det
er netop dette totalkoncept,
som er med til at give tilfredse
lejere.
På hovedsædet i Odense, beskæftiges ca. 50 medarbejdere.
Herudover beskæftiges yderligere 35 håndværkere og gartnere på ejendommene rundt i
landet, som gør deres bedste for
at servicere og vedligeholde lejemålene og de tilhørende udenomsarealer.

HD Ejendommes erhvervsafdeling råder over lejemål i hele landet. Størstedelen af disse lejemål
er centralt placeret nær større
byer, motorveje og indfaldsveje.
Det er spændende og forskelligartede erhvervslejemål, der
spænder lige fra mindre kontorfaciliteter til store domicil- og lagerejendomme.

indretning af erhvervslejemålene.
På den måde arbejders der på
bedste vis for at opfylde de lejende virksomheders ønsker og
behov - og HD Ejendomme får
glade lejere!

Erhvervsudlejningens udlejningskonsulenter er gode til at lytte til
kundernes behov, og har store
beføjelser. Lejerne får klar besked, og beslutninger kan træffes
hurtigt. Dette sker i samarbejde
med den byggetekniske afdeling,
som står klar med rådgivning og
udviser stor fleksibilitet i forbindelse med evt. ombygning og

Se ledige erhvervslejemål på
w w w. h d e j e n d o m m e.d k /e r hverv

HD Ejendomme A/S, Unsbjergvej 2B, 5220 Odense SØ, www.hdejendomme.dk

Kontakt erhvervsudlejningen på
tlf. 70 23 82 33, hvis du har spørgsmål vedr. ledige erhvervslejemål.

Kontakt Boligudlejningen på tlf.
70 23 80 02, hvis du har spørgsmål vedr. ledige boliglejemål.
Se ledige boliglejemål på
www.hdejendomme.dk/bolig.

