Nyrenoveret domicil på Odense Havn ·
4500 m2
Havnegade 19, F, 5000 Odense C
• Nyrenoveret og særdeles præsentabel ejendom med unik
beliggenhed
• Inspirerende højloftet kontorlejemål med stor tagterrasse på 4. sal
• Mulighed for stor indflydelse på indretning
• Gode parkeringsmuligheder i gården
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Nyrenoveret domicil på Odense Havn
Spændende projektejendom med godt potentiale beliggende i et historisk og bevaringsværdigt havnemiljø på Odense Havn.
Ejendommen som korn- og foderstofvirksomheden FAF tidligere har benyttet til kornlager, består af 5 etager hvoraf de første 4,
Nemlig stuen til og med 3. sal hver er på ca. 1.000 m². 4 sal består af en ca. 500 m² stor tagetage med udgang til stor terrasse,
hvorfra der vil blive en fantastisk udsigt over havn og by.
Ejendommen vil via en gennemgribende totalrenovering blive omdannet til et moderne kontormiljø, hvor alle nugældende
bygningsmæssige forskrifter, herunder handicapadgang, isolering, lyd, lys m.m. tilgodeses. Bygningen forsynes bl.a. med elevator,
ligesom facaderne renoveres med nye og større vinduespartier. Der er jf. projektmaterialet lavet et inspirationsforslag til indretning,
men der vil for lejer være store muligheder for medbestemmelse ift. indretning m.m. I udgangspunktet udbydes ejendommen som
et samlet lejemål, men der er dog mulighed for i et vist omfang at opdele lejemålet. Indretningsforslag foreligger og kan rekvireres.
Lejemålet er velegnet til mange kontorformål.
Det vil blive muligt at leje parkeringspladser i ejendommens gård.

Materialer og overflader
Udvendige facader
Indvendige vægge
Gulve kontor
Gulve i vådrum
Lofter

Mursten
Mursten, blottet og Pudsede / gips og glaspartier
Plankegulve
Klinker
Akustiklofter

Overtagelsesstand

Installationer

Nymalet og i øvrigt efter aftale.

El-installationer: Diverse forefindende 230 volt
elinstallationer.
Fjernvarmeforsynede radiatorer med termostatventiler.
Toiletter og handicaptoiletter med hvid sanitet samt
mekanisk udsugning.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Pr. kvartal

Leje , Kontor (4500m2)

Kr.

1.100,-

Kr. 4.950.000,-

Kr.

1.237.500,-

A'conto varme

Kr.

60,-

Kr.

270.000,-

Kr.

67.500,-

A'conto fællesudgifter

Kr.

125,-

Kr.

562.500,-

Kr.

140.625,-

Kr. 5.782.500,-

Kr.

1.445.625,-

I alt
Lejen betales kvartalsvis forud. Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Depositum, kontant kr. 2.475.000,- svarende til 6 måneders leje, beløbet tillægges moms.
Der er mulighed for særskilt leje af p-pladser til lejemålet. Pris pr. stk./pr. år: kr. 4.800,- + 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.
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Kontakt

Laila de Claville Knudsen

Jonas Høgh

Udlejningskonsulent
+45 2966 5040
lj@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
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