Attraktivt kontordomicil · 1295 m2
Wichmandsgade 5, 5000 Odense C
-

Herskabelig indretning, med et hav af historiske detaljer
Meget anvendelig planløsning
God beliggenhed tæt på Banegården, centrum, havnen m.v.
Gode parkeringsforhold
Årlig leje: kr. 950,- pr. m2
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Attraktivt kontordomicil
Søger du et stort og smukt kontordomicil tæt på Odense havn? Så læs med her!

Herskabelig indretning, med et hav af historiske detaljer
Meget anvendelig planløsning
God beliggenhed tæt på Banegården, centrum, havnen m.v.
Gode parkeringsforhold
Årlig leje: kr. 950,- pr. m2
Wichmandsgade 5 tilgås direkte via eget flotte indgangsparti direkte fra Wichmandsgade, i indgangspartiet er der trapper der føre
op til lejemålet hævede stueplan. Fra indgangspartiet møder man en reception, samt en fordeler gang og trappen til lejemålet lyse
og stilfyldte parterre, som byder på meget fine personalefaciliter samt gode kontor- og mødefaciliteter. Lejemålet er delt op så der
både er mulighed for åbent kontor og til cellekontorer.
Lejemålet er indrettet i ægte "Olav de Linde" stil med rå murstensvægge, flotte trægulve og med respekt for bygningens historie.
Med de store vinduespartier i hele lejemålet fremstår det lys og venligt.
Wichmandsgade 5 henvender sig til virksomheder, der ønsker at udstråle kvalitetsbevidsthed, sans for de små detaljer og
ualmindelig god stil.

Materialer og overflader
Facadematerialer
Indvendige vægge
Gulve i lokaler
Lofter

Mursten
Mursten, gips og glas
Trægulve og klinker
hvidmalede gips

Overtagelsesstand

Installationer

Efter aftale.

• El-installationer: Diverse forefindende 230 volt
elinstallationer.

Energimærke: C

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Pr. kvartal

Leje , Kontor (1295m2)

Kr.

950,-

Kr. 1.230.250,-

Kr.

307.563,-

A'conto varme (1295m2)

Kr.

60,-

Kr.

77.700,-

Kr.

19.425,-

A’conto fællesudgifter

Kr.

66,-

Kr.

85.470,-

Kr.

21.368,-

Kr. 1.393.420,-

Kr.

348.355,-

I alt

Lejen betales kvartalsvis forud. Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Depositum, kontant kr. 615.125,- svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Der er mulighed for særskilt leje af p-pladser til lejemålet. Prisen andrager kr. 6.000,- pr. år + moms.

· Lejeregulering
Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 3 % årligt.

· Opsigelse m.v.
6 måneders opsigelse 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 Wichmandsgade 5
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Simon Foss

Laila de Claville Knudsen

Jonas Høgh

Tobias Bruun

Udlejningskonsulent
+45 2969 3924
sfl@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2966 5040
lj@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 69156869
joh@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 6915 6865
tbr@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
CVR Nr: 38 27 58 44

