Lækkert og multifunktionelt lejemål · 328 m2
Nannasvej 18, 8230 Åbyhøj
-

God synergi i lejemålet
Råt look med fokus på lækre detaljer
Gode muligheder for levering via egen port
Placeret i et roligt erhvervsområde
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Lækkert og multifunktionelt lejemål
Drømmer du om et gennemført og lækkert lejemål, der både kan fungere som kontor og showroom?
- God synergi i lejemålet
- Råt look med fokus på lækre detaljer
- Gode muligheder for levering via egen port
- Placeret i et roligt erhvervsområde
På Nannasvej i Åbyhøj får du to etagers gennemførte kontor- og udstillingslokaler i et lyst og lækkert lejemål. Lejemålets indretning
fordrer mange anvendelsesmuligheder, og kan efter behov både benyttes som kontor, showroom, lager eller produktionslokaler.
Lejemålets fremstår sammenhængende og åbent, og især lejemålets 1. sal er med til at skabe en god synergi i lejemålet.
Derudover har lejemålet egen port, hvilket gør det let at få leveret varer til lejemålet.
Lejemålet består af to sammenhængende etager. Stueetagen består af et stort lokale med tekøkken, et mødelokale, et lagerlokale
med direkte adgang til porten, et lille opbevaringsrum samt eget toilet. Lejemålets 1. sal består af et stort åbent lokale, der tidligere
har været benyttet som kontorlokale.
Ejendommen ligger i et roligt og uforstyrret område i Åbyhøj side om side med andre erhvervsdrivende. Lejemålet er dog stadig
centralt placeret og ligger blot 1,9 km fra Aarhus Banegård. Derudover gør ejendommens placering tæt ved både Søren Frichs Vej,
Silkeborgvej og Vestre Ringgade at lejemålet er let at tilgå i bil.

Energimærke: C

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor, showroom, lager
(328m2)

Kr.

1.025,-

Kr.

336.200,-

Kr.

84.050,-

A'conto varme (328m2)

Kr.

50,-

Kr.

16.400,-

Kr.

4.100,-

A'conto fællesudgifter (328m2)

Kr.

67,-

Kr.

21.976,-

Kr.

5.494,-

Kr.

388.736,-

Kr.

97.184,-

Leje mv. – I alt
Leje af parkeringspladser

Kr.

7.080,-

Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.

· Lejeregulering
Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 2,5% årligt

· Opsigelse m.v.
6 måneder til den første i en måned fra lejers side.
Uopsigelighed efter nærmere aftale.

· Vedligeholdelse
Udvendigt udlejer og indvendigt lejer

· Øvrige forhold
Ret til mellemleje forbeholdes.

Pr. kvartal

Plantegning over Nannasvej 18
Tegningen er ikke målfast

Plantegning over Nannasvej 18
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Thomas Møller Kristensen

Charlotte L. Clausen

Kasper Søby

Mads Roholt

Udlejningschef
+45 2969 3926
tmk@olavdelinde.dk

Chefkonsulent, udlejning
+45 2969 3921
clc@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2910 1290
mr@olavdelinde.dk

Michelle Plath

Martin Fasdal

Udlejningskonsulent
+45 2750 2950
mip@olavdelinde.dk

Chefkonsulent, udlejning
+45 2810 6621
mafa@olavdelinde.dk
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