Spektakulært lejemål på Aarhus Havn · 371
m2
Havnevej 1, 2. sal (Mindet 4B) , 8000 Aarhus C
-

Attraktivt kontorlejemål i det gamle havnearbejderhus Mindet 4
Imponerende kontorlokaler i tagetagen med det bedste lysindfald.
Populært område med masser af udvikling
Mulighed for leje af parkeringspladser

EJENDOMSSELSKABET OLAV DE LINDE - vi skaber liv | FRICHSPARKEN | SØREN FRICHS VEJ 38A | 8230 ÅBYHØJ | TLF. 8615 4244 | OLAVDELINDE.DK

Spektakulært lejemål på Aarhus Havn
Her får du en unik mulighed for et helt fantastisk kontorlejemål, i det gamle og populære område af Aarhus Havn.
Lejemålet:
Mærk byens liv og den spektakulære udsigt på toppen af den historiske ejendom Mindet 4 - det gamle havnearbejderhus.
Lejemålet er beliggende i et udviklende og spændende område af Aarhus Havn og er en nyere renoveret tagetage. I de 371m² har
du her mulighed for at indrette lejemålet på mange måder, og samtidig imponeres man af udsigten til Aarhus Havn. Lejemålets
tagetage er opført i 2018 og står derfor som nærmest ny og med mange skønne detaljer. Lejemålet er indrettet til kontor, med store
vinduer og højt til loftet, hvilket er med til at danne rammerne for både rummelighed og et godt lysindfald.
Området:
Området byder på mange industriminder, da det er beliggende i Aarhus' gamle havnedel, der tidligere husede bl.a. industri, flydedok
og havnearbejdere. I dag er området i massiv udvikling og betjener mange forskellige brancher, så som advokater, arkitekter, itvirksomheder, modefirmaer, café med eget bageri og meget andet. På modsatte side af havnebassinet ligger byens kulturhus
Dokk1.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor (371m2)

Kr.

1.650,-

Kr.

612.150,-

Kr.

153.038,-

Leje terrasse (18m²)

Kr.

500,-

Kr.

9.000,-

Kr.

2.250,-

Leje, lager (22m²)

Kr.

400,-

Kr.

8.800,-

Kr.

2.200,-

Kr.

629.950,-

Kr.

157.488,-

Leje i alt

Pr. kvartal

A'conto varme (371m2)

Kr.

50,-

Kr.

18.550,-

Kr.

4.638,-

A'conto vand (371m²)

Kr.

15,-

Kr.

5.565,-

Kr.

1.391,-

A'conto fællesudgifter (371m2)

Kr.

107,-

Kr.

39.697,-

Kr.

9.924,-

Leje mv. – I alt

Kr.

693.762,-

Kr.

173.441,-

Leje, parkering

Kr.

13.320,-

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.

Plantegning over Havnevej 1, 2. sal (Mindet 4B)
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Kasper Søby

Charlotte L. Clausen

Mads Roholt

Anders Detlefs Hedegaard

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

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

Udlejningskonsulent
+45 2910 1290
mr@olavdelinde.dk

Studentermedhjælper
+45 4414 2474
ahe@olavdelinde.dk
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