Kombineret showroom og lager i Risskov ·
578 m2
Vejlbjergvej 5, 8240 Risskov
-

Velholdt erhvervslejemål
Beliggende i et attraktivt erhvervskvarter i Risskov
Mulighed for levering via port
Let adgang til Djurslandsmotorvejen og Grenåvej
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Kombineret showroom og lager i Risskov
Mangler du et velbeliggende showroom med lager, hvor det også er muligt at oprette kontorpladser? Så læs med her:
Dette lejemål er perfekt til din virksomhed, hvis du har brug for at kombinere dit lager med showroom/kontorlokaler.
- Velholdt erhvervslejemål
- Attraktiv beliggenhed i erhvervskvarter i Risskov
- Mulighed for levering via port
- Let adgang til Djurslandsmotorvejen og Grenåvej
Lejemålet er beliggende som en del af et større ejendomskompleks i et attraktivt erhvervskvarter i Risskov. Ejendomskomplekset er
indhegnet, og adgangen til lejemålet foregår via en gitterport. Foran lejemålet er der befæstede udearealer med asfalt.
Lejemålet består af et stort showroom med mulighed for kontorpladser samt et lagerlokale i baglokalet og kælder. Ligeledes er der
et moderne køkken og toiletfaciliteter. Dertil har lejemålet egen port, hvilket giver gode forhold for levering af varer.
Her får du også et lejemål med særdeles gode tilkørselsforhold, hvor du slipper for at skulle igennem morgentrafikken i Aarhus C.
Ejendommen ligger tæt ved både Djurslandsmotorvejen, Grenåvej og E45. Der er desuden mulighed for leje af parkeringspladser
foran lejemålet. Derudover er lejemålet placeret tæt ved grønne arealer i form af det naturskønne område ved Egå Engsø.

Energimærke: C

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

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , showroom/kontor (349m2)

Kr.

750,-

Kr.

261.750,-

Kr.

65.438,-

Leje , lager (100m2)

Kr.

400,-

Kr.

40.000,-

Kr.

10.000,-

Leje , kælder (129m2)

Kr.

300,-

Kr.

38.700,-

Kr.

9.675,-

A'conto varme (578m2)

Kr.

45,-

Kr.

26.010,-

Kr.

6.503,-

A'conto fællesudgifter (578m2)

Kr.

49,-

Kr.

28.322,-

Kr.

7.080,-

Kr.

418.782,-

Kr.

104.696,-

Leje mv. – I alt
Leje , parkeringsplads

Kr.

4.000,-

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 Vejlbjergvej 5
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
CVR Nr: 38 27 58 44

