Sjældent udbudt dansesal i unikt miljø · 211
m2
Klosterport 4N, 1. sal, 8000 Aarhus
- Ideel til danseskole, træning eller yoga
- Flotte autentiske rammer, der emmer af charme
- Stemningsfyldt gård med en god blanding af virksomheder
- Helt centralt beliggenhed ved offentlig transport og Magasin
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Sjældent udbudt dansesal i unikt miljø
Drømmer du om at starte egen danseskole eller træningscenter, og mangler et sted helt centralt i Aarhus C med god adgang til
byliv og offentlig transport, så læs videre her:
Lejemål:
Her er en unik mulighed for at leje dette spændende lejemål i et kreativt og inspirerende miljø. Lejemålet ligger på 1. sal og er på i
alt 211 m², med mulighed for at tilleje ydereligere 257 m² i stuen. Lejemålet er indrettet med en stor dansesal, men hvor
anvendelsen ligeså godt kunne være yoga-studio eller træningscenter. Til lejemålet tilhøre en terrasse med udsigt over én af
Aarhus' hyggeligste baggårde, et lille kontorlokale samt et toilet. Visionen for lejemålet er, at bibeholde en nogenlunde identisk
anvendelse, så området også i fremtiden kommer til at fungere som et kraftcenter for kreative virksomheder. Lejemålet er lyst og
venligt, og der er mange skæve, men super charmerende detaljer at finde.
Området:
I udkanten af det charmerende Latinerkvarter i Aarhus, ligger den tidligere chokoladefabrik, Elvirasminde. Produktionen af chokolade
er for længst gået i stå, men de nye erhvervsdrivende i Elvirasminde er alt andet. Det summer af liv og innovative tanker i det kreative
erhvervskompleks, der til daglig skaber rammerne for en bred vifte af nyskabende/nytænkende virksomheder. I Elvirasminde findes
alt lige fra tegnestue til vinbar, kunstskole og kaffebar. Placeringen bliver næsten ikke mere central, og der er blot få minutters gang
til både Strøget og Åen.

Energimærke: E

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Fitness/yoga (211m2)

Kr.

1.150,-

Kr.

242.650,-

Kr.

60.663,-

A'conto varme (211m2)

Kr.

50,-

Kr.

10.550,-

Kr.

2.638,-

A'conto fællesudgifter (211m2)

Kr.

147,-

Kr.

31.017,-

Kr.

7.754,-

Kr.

284.217,-

Kr.

71.055,-

Leje mv. – I alt
Parkering

Kr.

14.850,-

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 Klosterport 4N, 1. sal
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Thomas Møller Kristensen

Martin Fasdal

Michelle Plath

Mads Roholt

Udlejningschef
+45 2969 3926
tmk@olavdelinde.dk

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

Udlejningskonsulent
+45 2750 2950
mip@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2910 1290
mr@olavdelinde.dk

Kasper Søby

Charlotte L. Clausen

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

Chefkonsulent, udlejning
+45 2969 3921
clc@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
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