Unikt kontorlejemål · 348 m2
Trindsøvej 11 B, st. + kld. , 8000 Aarhus C
• Attraktiv beliggenhed i dynamisk erhvervsområde
• Lyse og moderne kontorlokaler i stueplan
• Godt tørt lager i parterre med god loftshøjde
• Parkering lige ved døren
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Unikt kontorlejemål
Fleksibelt lejemål i moderniseret ejendom, beliggende i attraktivt erhvervsområde i Aarhus C med tilkørselsmuligheder fra
Silkeborgvej eller Søren Frichs Vej.
Lejemålet:
Lejemålet er en selvstændig sidebygning til brilledesignfirmaet Design Eyewear Group store domicil, hvorfor man har egen
indgang - både til kontordelen og med portadgang til lagerdelen.
Stueplan er 173 m² og fremstår generelt moderne med mange ovenlys vinduer, der gør alle lokalerne lyse og indbydende. Tidligere
lejer har etableret tre kontorer, der adskilles med glaspartier, men ønskes et mere åbent storrumskontor, er det muligt at skabe
dette. Desuden er stueplan indrettet med et storrumskontor/receptionsområde, et stort loungeområde, et tekøkken, to toiletter med
forrum samt en intern trappeforbindelse til underetagen, der i alt består af 175 m² lager- og opbevaringsrum med portadgang.
Lageret er lyst, og det kan også anvendes som fx værksted.
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 faste parkeringspladser ved lejemålet.

Energimærke: C

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

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor, stueplan (173m2)

Kr.

900,-

Kr.

155.700,-

Kr.

38.925,-

Leje , Lager, underetage (175m2)

Kr.

500,-

Kr.

87.500,-

Kr.

21.875,-

A'conto varme (348m2)

Kr.

75,-

Kr.

26.100,-

Kr.

6.525,-

A'conto fællesudgifter (348m2)

Kr.

86,-

Kr.

29.928,-

Kr.

7.482,-

Kr.

299.228,-

Kr.

74.807,-

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
Lejer forestår og bekoster selv bortskaffelse af renovation.

Pr. kvartal

Plantegning over Trindsøvej 11 B, st. + kld.
Tegningen er ikke målfast

Plantegning over Trindsøvej 11 B, st. + kld.
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Thomas Møller Kristensen

Kasper Søby

Michelle Plath

Udlejningschef
+45 2969 3926
tmk@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent (på barsel)
+45 2750 2950
mip@olavdelinde.dk

Charlotte L. Clausen

Mads Roholt

Chefkonsulent, udlejning
+45 2969 3921
clc@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2910 1290
mr@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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