Kontorlejemål i attraktivt erhvervsområde 5.000 kr. pr. mdr. · 42 m2
Tolderlundsvej 1. st. tv., 5000 Odense C
- Bliv en del af øjeblikkets mest populære og dynamiske
erhvervsområde i Odense
- Fantastisk lejemål med masser af charme
- Tæt på banegård og offentlig transport
- Gode p-forhold
- Leje pr. måned 5.000 kr.
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Kontorlejemål i attraktivt erhvervsområde - 5.000 kr. pr. mdr.
Lille attraktivt kontorlejemål Præsentabelt kontor med god indretning og masser af atmosfære. Lejemålet er velbeliggende i
den smukke ældre ejendom på hjørnet af Tolderlundsvej og Thomas B. Thriges gade.
Charmerende og præsentabelt kontorlejemål med god indretning og med masser af atmosfære i den gamle smukke bygning på
hjørnet af Tolderlundsvej og Thomas B. Thriges gade.
Lejemålet har egen indgang i porten med direkte adgang fra Tolderlundsvej. Lejemålet er beliggende i stueplan og er indrettet med
lille fordelergang med adgang to kontor, te-køkken og toilet.
Lokalerne er meget lyse og fremstår med mange charmerende detaljer, såsom de karakteristiske rå murstensvægge i traditionel
Olav De Linde stil.
Thrige-Firkanten byder på gode parkeringsforhold, ligesom der er gode skiltemuligheder på facaden.
Et spændende og inspirerende lejemål, der er et besøg værd.

Materialer og overflader
Facadematerialer
Indvendige vægge
Gulve i kontorlokaler
Lofter

Mursten
Mursten og gips
Trægulve og gulvtæpper
Malet beton

Energimærke: E

Installationer
Fjernvarmeforsynede radiatorer med termostatventiler
El-installationer: Diverse forefindende 230 volt elinstallationer
Toiletter med hvid sanitet
Te-køkken

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Leje, kontor (42m²) Pr. måned 5.000
kr.

Pr. år

Pr. kvartal

Kr.

60.000,-

Kr.

15.000,-

A'conto varme (42m2)

Kr.

60,-

Kr.

2.520,-

Kr.

630,-

A'conto fællesudgifter (42m2)

Kr.

82,-

Kr.

3.444,-

Kr.

861,-

Kr.

65.964,-

Kr.

16.491,-

Leje mv. – I alt

Lejen betales kvartalsvis forud. Samtlige ovennævnte beløb til lægges moms.
Depositum svarende til 6 måneders leje, kontant kr. 30,000- Beløbet 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 nettoindekset, 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.

Plantegning over Tolderlundsvej 1. st. tv.
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Laila de Claville Knudsen
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+45 2969 3924
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joh@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 6915 6865
tbr@olavdelinde.dk
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