Butik ud til befærdet vej · 267 m2
Silkeborgvej 41, st., 8000 Aarhus C
-

Attraktivt og lyst lejemål med gode lokaler
God facadeeksponering ud til Silkeborgvej
Stort salgslokale med mange indretningsmuligheder
Gode tilkørselsforhold fra midtby såvel som motorvej
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Butik ud til befærdet vej
Drømmer du om et butikslejemål med en god eksponering? Så er det vores lejemål på Silkeborgvej, du skal have fat i.
Lejemålet
Her får du et velbeliggende butikslejemål eller showroom i lyse og velholdte lokaler. Lejemålet ligger i forlængelse af butikscenteret
i Hjørnearkaden og tæt ved krydset mellem Vestre Ringgade og Silkeborgvej. Denne placering ud til Silkeborgvej sikrer, at du får en
god eksponering ud til en af byens mest trafikerede veje. Derudover får du her et gedigent lejemål, som kan bruges til alskens
formål, hvad end du mangler et showroom til udstilling af fx køkkener eller et butikslejemål til salg af fx cykler.
Lejemålet består af et stort salgslokale med delvist lys fra begge sider, samt en frokoststue med tekøkken og et toilet. Det er
desuden muligt at leje en parkeringsplads i gården bag lejemålet.
Området
Ejendommens placering nær både Silkeborgvej og Vestre Ringgade gør, at ejendommen let kan tilgås i bil. Derudover er der
ligeledes rig mulighed for at nå lejemålet med offentlig transport, da der er et busstoppested lige foran lejemålet.

Energimærke: C

Installationer
Fjernvarmeforsynede radiator med termostatventiler.
El-installationer: 230 volt stikkontakter.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Butik (267m2)

Kr.

900,-

Kr.

240.300,-

Kr.

60.075,-

A'conto varme (267m2)

Kr.

60,-

Kr.

16.020,-

Kr.

4.005,-

A'conto fællesudgifter (267m2)

Kr.

94,-

Kr.

25.098,-

Kr.

6.275,-

Kr.

281.418,-

Kr.

70.355,-

Leje mv. – I alt
Leje af parkeringspladser

Kr.

7.440,-

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 Silkeborgvej 41, st.
Tegningen er ikke målfast
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