Kontorlejemål i Frichsparken · 203 m2
Søren Frichs Vej 42H, st. tv. , 8230 Åbyhøj
-

Hyggeligt kontorlejemål i stueplan
Kombination af storrumskontor og mindre kontorrum
Placeret i attraktivt erhvervsområde
Mulighed for leje af parkering lige uden for døren
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Kontorlejemål i Frichsparken
Drømmer du om at blive en del af en spændende erhvervspark?
- Hyggeligt kontorlejemål i stueplan
- Kombination af storrumskontor og mindre kontorrum
- Placeret i attraktivt erhvervsområde
- Mulighed for leje af parkering lige uden for døren
Frichsparken rummer mange fine lejemål, og nu har du mulighed for at få fingrene i ét af dem. Her får du et hyggeligt og
stemningsfyldt kontorlejemål, hvor der er rig mulighed for at indrette lejemålet efter behov. Der er plads til omtrent 15-20
kontorpladser i lejemålet, alt afhængig af hvor mange individuelle kontorrum og mødelokaler, der er behov for. Det er også muligt,
som tidligere lejer, at oprette små hyggekroge rundt omkring i lejemålet.
Lejemålet består af et storrumskontor, 4 mindre kontorrum eller mødelokaler, et tekøkken, et arkivrum, to toiletter og en gang med
garderobeskab. I køkkenet er der plads til at oprette flere spisepladser.
Området: Frichsparken
I den gamle togfabrik på Søren Frichs Vej ligger det dynamiske erhvervsområde Frichsparken i Åbyhøj – blot få hundrede meter fra
Aarhus C. Med sine mere end 40.000 m2 er Frichsparken byens største erhvervspark og rummer en stor klynge af alsidige
virksomheder, der spænder lige fra advokatfirmaer til almennyttige organisationer. Ved at være en del af Frichsparken følger en
række fordele såsom muligheden for at tage del i den fælles kantineordning. Med sin centrale placering nær både Silkeborgvej og
Vestre Ringgade er området let at komme til både i bil, på cykel og med offentlig transport. I Frichsparken er der derudover både
betalingsparkering og mulighed for leje af fast plads. Lejemålet ligger desuden tæt ved grønne, rekreative områder i form af blandt
andet det grønne areal ved Aarhus Å.

Energimærke: B

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

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor (203m2)

Kr.

1.100,-

Kr.

223.300,-

Kr.

55.825,-

A'conto varme (203m2)

Kr.

50,-

Kr.

10.150,-

Kr.

2.538,-

A'conto fællesudgifter (203m2)

Kr.

108,-

Kr.

21.924,-

Kr.

5.481,-

Kr.

255.374,-

Kr.

63.844,-

Leje mv. – I alt
Leje af parkeringspladser

Kr.

8.280,-

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 Søren Frichs Vej 42H, st. tv.
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

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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