Flot kontor i velplaceret område med
industrielle rå detaljer · 210 m2
Klamsagervej 35, gården th. , 8230 Åbyhøj
- Lækkert kontorlejemål med rå detaljer
- Hyggeligt gårdrum med indgang til lejemålet
- Let at køre til/fra i bil, tæt ved motorvejstilkørsel og kun 5 km. fra
Aarhus C
- Mulighed for parkering foran lejemålet
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Flot kontor i velplaceret område med industrielle rå detaljer
Flot kontorlejemål til virksomheden med højnede krav til kvalitet
Lejemålet
Kontoret i stueplan på Klamsagervej 35 er lyst og nyrenoveret med kvalitetsmaterialer og iøjnefaldende detaljer. Her træder rå og
moderne detaljer nu smukt frem i rummene – se bare de grå epoxygulve, rå murstenssøjler og et spændende loft med en
kombination af afrenset beton og mørkegrå Troldtekt.
I storrumskontoret mod øst lyser lokalet op med store gulv til loft-vinduespartier, mens lejemålets modsatte langside vender ud mod
hyggeligt gårdmiljø med buske og blomster. Det skaber et dejligt gennemgående lysindfald og i det hele taget lyse og lækre rum at
opholde sig i.
Området
Erhvervsparken på Klamsagervej har en særdeles god beliggenhed ved Viby Ringvej, samt en placering blot få hundrede meter fra
motorvejsafkørslen ved E45 Syd. Én af de ting der gør Klamsagervej særligt spændende, er det dynamiske og levende miljø med en
fin balance mellem store veletablerede virksomheder og mindre start-ups. Der er desuden gode parkeringsforhold i området og
mulighed for at leje parkeringspladser lige uden for døren.

Energimærke: D

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor (210m2)

Kr.

900,-

Kr.

189.000,-

Kr.

47.250,-

A'conto varme (210m2)

Kr.

60,-

Kr.

12.600,-

Kr.

3.150,-

A'conto fællesudgifter (210m2)

Kr.

190,-

Kr.

39.900,-

Kr.

9.975,-

Leje mv. – I alt

Kr.

241.500,-

Kr.

60.375,-

Leje, parkeringspladser

Kr.

5.340,-

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.

Pr. kvartal

Plantegning over Klamsagervej 35, gården th.
Tegningen er ikke målfast
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