Kontorlejemål i Frichsparken · 402 m2
Søren Frichs Vej 42P, 8230 Åbyhøj
-

2 etagers lejemål med gode personalefaciliteter
Højt til loftet og unikke detaljer
Beliggende i det attraktive Frichsparken
Mulighed for medbestemmelse på indretning
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Kontorlejemål i Frichsparken
Drømmer du om et rummeligt og charmerende kontorlejemål i attraktive Frichsparken?
Lejemålet:
Man er ikke i tvivl om, at hvis væggene kunne tale, er der mange historier at lytte til. Der er kræset for detaljerne, og med respekt for
ejendommens historie, har man mulighed for at sætte sit eget præg på dette hyggelige lejemål. Vi har planer om at modernisere
lejemålet, og du har mulighed for medbestemmelse på den nye indretning. Selvom lejemålet fordeler sig på to etager, fremstår det
stadigt åbent, lyst og sammenhængende.
Visualiseringerne er fra tilsvarende lejemål.
Området:
Med sine mere end 40.000 m2 er Frichsparken byens største erhvervspark og rummer en stor klynge af alsidige virksomheder, der
spænder lige fra advokatfirmaer til almennyttige organisationer. Ejendommenes varme og energiske gule farver vidner om et
område fyldt med liv. Med en ambition om at styrke det faglige og sociale fællesskab i Frichsparken, er man som lejer medlem af
Frichsparkens erhvervsklub, der rummer potentialet til at skabe bånd på tværs af forskelligartede virksomheder. Derudover er der i
Frichsparken både café og mulighed for kantineordning, samt mulighed for på dagsbasis at leje et mødelokale til ca. 30 personer.
Med sin centrale placering nær både Silkeborgvej og Vestre Ringgade er området let at komme til både i bil, på cykel og med
offentlig transport. I Frichsparken er der både betalingsparkering og mulighed for leje af fast plads. Lejemålet ligger derudover tæt
ved grønne, rekreative områder i form af blandt andet det grønne areal ved Aarhus Å og Brabrandstien.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor (402m2)

Kr.

1.000,-

Kr.

402.000,-

Kr.

100.500,-

A'conto varme (402m2)

Kr.

50,-

Kr.

20.100,-

Kr.

5.025,-

A'conto fællesudgifter (402m2)

Kr.

108,-

Kr.

43.416,-

Kr.

10.854,-

Kr.

465.516,-

Kr.

116.379,-

Leje mv. – I alt
Leje, parkeringspladser

Kr.

8.700,-

Der skal 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 Søren Frichs Vej 42P
Tegningen er ikke målfast

Plantegning over Søren Frichs Vej 42P
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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