Butikslejemål i Ceres Byen · 295 m2
Ceres Alle 11H, 8000 Aarhus C
-

Store og rummelige lokaler
Facade med høje vinduespartier
Central beliggenhed i Ceres Byen
Indflytning fra 01.07.2023
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Butikslejemål i Ceres Byen
Ønsker du at blive en del af det voksende Ceres Byen?
Lejemålet
Nu er der mulighed for at leje nye attraktive lokaler i et af Ceres Byens nyeste byggerier. Lejemålene har store panoramavinduer
med facaderetning ud mod Ceres Allé, som er med til at give et fantastisk lysindfald i lejemålet. Derudover er det med en god
loftshøjde, hvilket er med til at give en god rummelighed. Lejemålet har mange anvendelsesmuligheder, heriblandt café, frisør,
restaurant, butik og meget mere. Med mere end 2000 indbyggere i Ceres Byen og 8300 indbyggere i nærområdet kan man ramme
en bred vifte af gæster. Der er ligeledes parkeringskælder i ejendommen, som gør det let for gæster at parkere helt tæt på.
Området
Ceres Byen, der tidligere var Ceres’ bryggeri, har en for Aarhus markant industrihistorie, som er blevet bevaret i form af noget af
Ceres bryggeriets gamle ejendom. I dag er Ceres Byen blomstret op med boliger, butikker, skoler og meget andet, hvilket også gør
området især attraktivt for de studerende. VIA University College har i sine bygninger i Ceres Byen 5500 studerende, som også er en
oplagt målgruppe for en butik eller café. Området ligger i gåafstand fra det centrale Aarhus, hvorfor der er let adgang til de mange
kulturelle tilbud som f.eks. Aros, Musikhuset, Godsbanen og Den Gamle By. Det er desuden let at komme til området, da der er
mange offentlige transportmuligheder lige rundt om hjørnet. Med beliggenhed på Ceres Allé ligger lejemålet også tæt på grønne
områder og Brabrand Stien, som mange aarhusianere benytter som rekreativt område.
Indflytning fra 01.07.2023.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Butik (295m2)

Kr.

1.500,-

Kr.

442.500,-

Kr.

110.625,-

A'conto varme (295m2)

Kr.

40,-

Kr.

11.800,-

Kr.

2.950,-

A' conto vand

Kr.

15,-

Kr.

4.425,-

Kr.

1.107,-

A'conto fællesudgifter (295m2)

Kr.

200,-

Kr.

59.000,-

Kr.

14.750,-

Leje mv. – I alt

Kr.

517.725,-

Kr.

129.432,-

Leje parkeringspladser

Kr.

12.800,-

Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
A'conto fællesudgifter er estimeret og der tages forbehold for rettelser.

· 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 Ceres Alle 11H
Tegningen er ikke målfast

Plantegning over Ceres Alle 11H
Tegningen er ikke målfast
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