Spændende kontorlejemål i det idylliske
Pakhusgården · 420 m2
Pakhusgården 48, 5000 Odense C
• Ejendommen er beliggende i velfungerende og dynamisk
erhvervspark
• Flotte og lyse lokaler med godt potentiale og hvor DU kan have
indflydelse på indretning
• Gode tilkørselsforhold
• Årlig Leje: kr. 950,- pr.m²

EJENDOMSSELSKABET OLAV DE LINDE - vi skaber liv | ODENSE HAVN| MØLLEKAJEN 7, ST. | 5000 ODENSE C | TLF. 6544 4244 | OLAVDELINDE.DK

Spændende kontorlejemål i det idylliske Pakhusgården
Drømmer du om et nyrenoveret kontorlejemål og hvor DU kan have indvirkning på indretning? Så læs med her
• Ejendommen er beliggende i velfungerende og dynamisk erhvervspark
• Flotte og lyse lokaler med godt potentiale og hvor DU kan have indflydelse på indretning
• Gode tilkørselsforhold
• Årlig Leje: kr. 950,- pr.m²
Lejemålet er lige nu et lager, som vi drømmer at renovere til et flot kontorlejemål i den klassiske Olav de Linde stil. Med lejemålets
store vinduespartier og ovenlysvinduer fremstår lejemålet lyst. Dette lejemål er en unik mulighed, for at have en indflydelse på
lejemålets indretning og udtryk.
Lejemålet er beliggende centralt i den idylliske og velfungerende erhvervspark Pakhusgården med tilkørsel fra Rugårdsvej og
Mogensensvej.
Billeder er referencefotos.
Pakhusgården:
Pakhusgården er beliggende i den vestlige del af Odense centrum. Pakhusgården fremstår som en af Odenses mest eftertragtede
erhvervsparker med en stor blanding af lejere. Pakhusgården har tidligere huset Roulunds fabrikker, men lejemålene kan nu bl.a.
anvendes til butik, kontor, galleri o.l.

Materialer og overflader
Udvendige facader
Indvendigt murværk
Gulve i kontorlokaler
Lofter

Mursten
Mursten og gips
Trægulv, linolium
Gips og beton

Overtagelsesstand

Installationer

Efter nærmere aftale

Fjernvarmeforsynede radiatorer med termostatventiler.
El-installationer: Diverse forefindende 230 volt
elinstallationer.
Toilet med hvid sanitet

Energimærke: C

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor (420m2)

Kr.

950,-

Kr.

399.000,-

Kr.

99.750,-

A'conto varme (420m2)

Kr.

60,-

Kr.

25.200,-

Kr.

6.300,-

A'conto fællesudgifter (420m2)

Kr.

77,-

Kr.

32.340,-

Kr.

8.085,-

Kr.

456.540,-

Kr.

114.135,-

Leje mv. – I alt

Lejen betales kvartalsvis forud. Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Depositum svarende til 6 mdrs. leje, kontant kr. 199.500,- Beløbet tillægges moms.
Der er mulighed for særskilt leje af p-pladser til lejemålet. Prisen andrager fra kr. 6.000 pr. år + moms.

· Lejeregulering
Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 3 % 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 Pakhusgården 48
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Simon Foss

Laila de Claville Knudsen

Tobias Bruun

Jonas Høgh

Udlejningskonsulent
+45 2969 3924
sfl@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2966 5040
lj@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 6915 6865
tbr@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 69156869
joh@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

