Stilrent butikslejemål · 211 m2
Dagmar Petersens Gade 101, st., 8000 Aarhus C
-

Stringent og meget flot butikslokale
Mulighed for leje af 77m² lager
Mulighed for parkering i parkeringskælder
Kort afstand til transportmuligheder og Aarhus C
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Stilrent butikslejemål
Eksklusivt butikslejemål, der giver dig muligheden for at åbne butik eller kombinere din webshop med et showroom.
Lejemålet
Lejemålet består af et nyindrettet og stilrent butikslokale samt et personalerum med tekøkken og eget toilet.
Lejemålet overtages med grønne epoxygulve, blottede betonvægge og sorte troldtektlofter, som bidrager til god lyd og et godt
indeklima.
Der vil være mulighed for leje af 77m² lagerlokale til lejemålet.
Området
I stueplan er der indrettet 11 erhvervslejemål, hvoraf man bl.a. møder gourmetrestauranten Grehlin, Restaurant Havnær med
socialdining koncept samt den kosmetiske plastikkirurgiske klinik Lift og Luksushund.
Derudover indeholder SHIP 202 ejerlejligheder i høj kvalitet, der alle er tegnet med fokus på indretning, udsigt og sollys.
Aarhus Ø har været under udvikling de seneste 10 år og nu har man en bydel som hører sammen med resten af Aarhus. Vandsport i
alverdens afskygninger er bl.a. blevet en stor del af gadebilledet på Aarhus Ø – såvel weekender som hverdage. Bydelen bruges i
stor stil til udflugter fra byens øvrige beboer, til hygge og afslapning og besøges årligt af flere tusinde mennesker.
Inden for kort afstand har man flere transportmuligheder, heriblandt Tog/Letbanen og bus
Derudover er der mulighed for betalingsparkering i kælderplan.

Energimærke: A2015

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Butik (195m2)

Kr.

1.500,-

Kr.

292.500,-

Kr.

73.125,-

Leje , Andel af fællesteknik (16m2)

Kr.

400,-

Kr.

6.400,-

Kr.

1.600,-

A'conto varme (195m2)

Kr.

40,-

Kr.

7.800,-

Kr.

1.950,-

A'conto vand (195 m²)

Kr.

30,-

Kr.

5.850,-

Kr.

1.463,-

A'conto fællesudgifter (211m2)

Kr.

276,-

Kr.

58.025,-

Kr.

14.506,-

Kr.

370.575,-

Kr.

92.644,-

Leje mv. – I alt
Leje af parkeringspladser

Kr.

15.000,-

Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Det anførte areal er anslået og der tages forbehold for endelig opmåling

· 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 Dagmar Petersens Gade 101, st.
Tegningen er ikke målfast

Plantegning over Dagmar Petersens Gade 101, st.
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Dennis Thonsgaard

Helle Kornum Nielsen

Charlotte L. Clausen

Udlejningschef
+45 2999 7722
dt@olavdelinde.dk

Udlejningschef
+45 9215 2056
hkn@olavdelinde.dk

Udlejningschef
+45 2969 3921
clc@olavdelinde.dk

Anders Detlefs Hedegaard

Kasper Søby

Udlejningskonsulent
+45 4414 2474
ahe@olavdelinde.dk

Udlejnings- og projektchef
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk
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