Smukt kontor i historisk ejendom i det helt
centrale Aarhus · 491 m2
Ny Banegårdsgade 55, 1. sal, 8000 Aarhus C
-

Højloftede lokaler med godt lysindfald
Istandsat med respekt for detaljen
Gåafstand til mange af Aarhus' seværdigheder
Mulighed for leje af parkeringspladser

EJENDOMSSELSKABET OLAV DE LINDE - vi skaber liv | FRICHSPARKEN | SØREN FRICHS VEJ 38A | 8230 ÅBYHØJ | TLF. 8615 4244 | OLAVDELINDE.DK

Smukt kontor i historisk ejendom i det helt centrale Aarhus
Tæt på Aarhus Banegård, gågaderne og med udsigt til togenes og letbanens glidende trafik findes denne smukke røde
hjørneejendom.

- Højloftede lokaler med godt lysindfald
- Istandsat med respekt for detaljen
- Gåafstand til mange af Aarhus' seværdigheder
- Mulighed for leje af parkeringspladser

Lejemålet:
Ejendommen er opført i 1877 og har oprindeligt været anvendt af De Danske Statsbaner – DSB. Siden da er ejendommen
gennemrenoveret med nænsom respekt for ejendommens originale karakter, så den i dag rummer seks etagers kontor- og
kliniklejemål i forskellige størrelser. Der er desuden et stort parkeringsareal.
Her har vi nu fået 1. sal til leje. Lejemålet skiller sig ud med lyse plankegulve, bevarede rå murstensvægge og smukke, originale
jernsøjler. De store, sprossede vinduespartier i de usædvanligt højloftede kontorlokaler giver et super lysindfald.
Lejemålets 491 m2 fordeler sig på en række storrumsmiljøer, kombineret med enkelte mindre kontorer og mødelokaler samt en
hyggelig frokoststue. En perfekt indretning til den moderne virksomhed med teams i forskellige størrelser og stort behov for
fleksibilitet.
Området:
I hjertet af Aarhus ligger den historiske Ny Banegårdsgade. En kombination af både hoteller, spisesteder og forretninger pryder
området og bidrager til at der altid er fuld af liv. Ny Banegårdsgade ligger desuden lige rundt om hjørnet til strøget, og et stenkast fra
Aarhus Hovedbanegård. Med sin centrale placering er der desuden rige muligheder for at nå Ny Banegårdsgade med offentlig
transport.

Energimærke: C

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , kontor (491m2)

Kr.

1.500,-

Kr.

736.500,-

Kr.

184.125,-

Leje, altan (11m²)

Kr.

500,-

Kr.

5.500,-

Kr.

1.375,-

A'conto varme (491m2)

Kr.

60,-

Kr.

29.460,-

Kr.

7.365,-

A'conto fællesudgifter (491m2)

Kr.

240,-

Kr.

117.840,-

Kr.

29.460,-

Kr.

889.300,-

Kr.

222.325,-

Leje mv. – I alt

Pr. kvartal

Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Der er mulighed for leje af 3 parkeringspladser til lejemålet med en årlig leje på 15000 kr. pr. parkeringsplads

· 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.

Plantegning over Ny Banegårdsgade 55, 1. sal
Tegningen er ikke målfast
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