Flydende kontorpladser i Aarhus C
Karupvej 6C, 8000 Aarhus C
-

Bynært, men samtidig let tilgængeligt
Adgang til fotostudie og ''biograf'' / storskærm til præsentationer
Velegnet til fotografer, grafiker, produktion af film og lign.
Fast månedlig husleje: 2.500,NB: Der er tale om fremleje hos Imagic ApS
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Flydende kontorpladser i Aarhus C
Vi tilbyder et kreativ kontor- og arbejdsfællesskab attraktivt beliggende tæt ved krydset Silkeborgvej/Vestre Ringgade samt
Søren Frichs Vej.
Lejemål:
Lejemålet kan betegnes som et "kommunikationshus" med højt til loftet - en bygning hvor kreativiteten kan blomstre. Du får nu
mulighed for at leje en eller flere flydende kontorpladser. Fælles for lejerne i lejemålet er, at man får (inkluderet i prisen) adgang til
en bred vifte af kompetencer og værktøjer indenfor audiovisuel kommunikation. Herunder fotostudio med greenscreen, stort
møderum med præsentationsudstyr/biograf, et mindre elektronik værksted, og hvis ønskes, mulighed for samarbejde med andre
kreative eller mulighed for deltagelse i fællesprojekter. Lejemålet/de flydende kontorpladser er således velegnet til fotografer,
grafikere, lyd- og lysdesignere, journalister, webudviklere, arkitekter mv., men kan også være egnet til mindre/nystartede
virksomheder eller som substitut for et hjemmekontor.
Der er fælles brugsret til køkken og toilet, ligesom adgang til printer/scanner, internet (både trådløst og kablet), kaffe/te, alarm og
ugentlig rengøring er inkluderet i lejen.
Beliggenhed:
Ejendommen er placeret i et levende erhvervsområde i Aarhus C, hvor lejemålet ligger side om side med andre erhvervsdrivende.
Placeringen er lige bag Silkeborgvej og nær Søren Frichs Vej, hvilket sikrer at området er let at komme til både i bil, på cykel og med
offentlig transport. Lejemålet ligger desuden tæt ved grønne, rekreative områder i form af blandt andet det grønne areal ved Aarhus
Å.
Der er mulighed for leje af fast parkeringsplads i området.

Energimærke: D

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Leje mv. – I alt
Leje, parkeringsplads

Pr. år
Kr.

Kr.

8.700,-

· Lejeregulering
Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 2,5% årligt

· Opsigelse m.v.
3 måneder til den første i en måned fra lejeres side.

· Vedligeholdelse
Udvendigt udlejer og indvendigt lejer

· Øvrige forhold
Fast månedlig husleje: 2.500,-

Pr. kvartal
30.000,-

Kr.

7.500,-

Plantegning over Karupvej 6C
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Kasper Søby

Charlotte L. Clausen

Dennis Thonsgaard

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2969 3921
clc@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2999 7722
dth@olavdelinde.dk

Helle Kornum Nielsen

Anders Detlefs Hedegaard

Udlejningskonsulent
+45 9215 2056
hkn@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 4414 2474
ahe@olavdelinde.dk
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