Trafikeret hjørnelejemål med høj
eksponering · 122 m2
Dagmar Petersens Gade 91, 8000 Aarhus C
-

Tårnhøj eksponering i den populære bydel, Aarhus Ø
Lyst og lækkert indflytningsklart lejemål
Stort offentligt parkeringsareal i kælderplan til kunder
Overtagelse fra 01.09.2022
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Trafikeret hjørnelejemål med høj eksponering
Velkommen til SHIP på Aarhus Ø. Dette eksklusive lejemål, giver dig muligheden for at åbne øéns nye kolde køkken med en
trendy kaffebar eller en hyggelig vinbar.
Erhvervslejemålet er med sin hjørnebeliggenhed centralt ved det maritime miljø ved havnen. Her er både udsyn til lystbåde,
sejlsport og SUP-entusiaster. Du flytter ind i et spritnyt lejemål, hvor charmen brager ind i lokalet fra det omkringliggende miljø.
Lejemål:
Færdiggørelsen af 2. etape af SHIP er igangsat, og der er nu kun ét lejemål tilbage, som giver dig muligheden for at have et koldt
køkken i form af enten en kaffe- eller en vinbar. Lejemålet består af et regulært lokale, samt et personalerum med tekøkken og eget
toilet. I baglokalet kan man nyde godt af dagslys, og der er desuden mulighed for at oprette en kontorplads. Der er i lejemålet ikke
mulighed for at etablere et produktionskøkken, men skulle man ønske sig mere opbevaringsplads, er der rig mulighed for leje af et
lagerlokale i kælderplan. Lejemålet overtages i færdig stand med grå epoxygulve, mørke troldtektlofter som bidrager til god lyd og et
godt indemiljø samt fine detaljer som blotlagte betonsøjler og stilede lamelvægge.
Beliggenhed:
Ejendommen rummer i alt 202 højkvalitets ejerlejligheder. I stueplan er der indrettet 10 erhvervslejemål, hvoraf 1. etape bestående
af fire lejemål er udlejet – herunder en fiskerestaurant med socialdining koncept, gourmetrestauranten Grehlin, den kosmetiske og
plastikkirurgiske klinik Lift samt livsstilsbutikken Wo Clé, der sælger herre- og dametøj samt boliginteriør. Med sin nære placering til
bugten er vandsport i alverdens afskygninger blevet en del af bydelens gadebillede – hverdage som weekender. Nationale og
internationale events og konkurrencer er derfor også en del af bydelens maritime DNA. Bydelen bruges dog også i stor stil til hygge
og afslapning og besøges årligt af tusindvis af mennesker.
Visualiseringerne er fra tilsvarende lejemål.
Overtagelse fra 01.09.2022
Der er der parkeringsmuligheder i kælderplan.

Energimærke: A2015

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Koldt køkken (122m2)

Kr.

2.000,-

Kr.

244.000,-

Kr.

61.000,-

Leje, andel af fælles teknik (16m²)

Kr.

400,-

Kr.

6.400,-

Kr.

1.600,-

A'conto varme (106m2)

Kr.

40,-

Kr.

4.240,-

Kr.

1.060,-

A'conto vand (106m²)

Kr.

40,-

Kr.

4.880,-

Kr.

1.220,-

A'conto fællesudgifter (122m2)

Kr.

275,-

Kr.

33.550,-

Kr.

8.388,-

Kr.

258.840,-

Kr.

64.710,-

Leje mv. – I alt
Leje, parkeringspladser

Kr.

15.000,-

Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Det anførte areal er anslået og der tages forbehold for endelig opmåling

· 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 Dagmar Petersens Gade 91
Tegningen er ikke målfast

Plantegning over Dagmar Petersens Gade 91
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Charlotte L. Clausen

Kasper Søby

Mads Roholt

Dennis Thonsgaard

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

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2910 1290
mr@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2999 7722
dth@olavdelinde.dk

Helle Kornum Nielsen

Anders Detlefs Hedegaard

Udlejningskonsulent
+45 9215 2056
hkn@olavdelinde.dk

Studentermedhjælper
+45 4414 2474
ahe@olavdelinde.dk

AARHUS

ODENSE

Frichsparken
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj

Odense Havn
Møllekajen 7, st.
5000 Odense C

+45 8615 4244

+45 6544 4244

info@olavdelinde.dk
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