Rustik hal med åben til kip og flotte søjler ·
2146 m2
Havnegade 20, 5000 Odense C
-

Beliggende i oprindeligt og industrielt havnemiljø
Mulighed for leje af p-pladser
Leje: kr. 700,- pr. m² om året (2146m²)
Leje: kr. 700,- pr. m² om året (332m²)
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Rustik hal med åben til kip og flotte søjler
Centralt beliggende hal indrettet i den klassiske Olav de Linde stil, med åben til kip og flotte synlige stålsøjler.
Flot rustik hal med åben til kip og stålsøjler, hallen har en meget smuk og hel unik tagkonstruktion i rå materialer, der skal opleves.
Lejemålet består af en mindre hal og en større hal, foruden 8 toiletter, hvor af det ene er et handicap venligt toilet.
Der er rampe adgang fra Havnegade, hvor der er lift som går op i den mindre hal.
Der er to port adgange til hallen, som begge kan entreres fra niveau.
Selskabslokalet som er godkendt til 149 mennesker, består af et stort åbent råt lokale med højt til loftet, 2 toiletter, samt køkken.

Materialer og overflader
Facadematerialer
Indvendige vægge
Gulve
Lofter

Røde mursten - Gule mursten
Rå mursten
Beton
Stål og træ - åben til kip - Troldtekt

Overtagelsesstand

Installationer

Efter aftale

El-installationer: Diverse forefindende 230 volt elinstallationer.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Pr. kvartal

Leje , Arrangement huset (2146m2)

Kr.

700,-

Kr. 1.502.200,-

Kr.

375.550,-

Leje , Teatersalen (332m2)

Kr.

700,-

Kr.

232.400,-

Kr.

58.100,-

A'conto varme (332m2)

Kr.

60,-

Kr.

19.920,-

Kr.

4.980,-

A'conto vand

Kr.

10,-

Kr.

3.320,-

Kr.

830,-

A'conto fællesudgifter (332m2)

Kr.

136,-

Kr.

45.152,-

Kr.

11.288,-

A'conto fællesudgifter (2146m2)

Kr.

153,-

Kr.

328.338,-

Kr.

82.085,-

Kr. 2.131.330,-

Kr.

532.833,-

Leje mv. – I alt
Lejen betales kvartalsvis forud. Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Depositum, kontant kr. 867.300,- 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. 6.000,- + moms.
El, vand og varme i DOK5000 afregnes direkte med forsyningen

· 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 Havnegade 20
Tegningen er ikke målfast

Plantegning over Havnegade 20
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Simon Foss

Laila de Claville Knudsen

Jonas Høgh

Udlejningskonsulent
+45 2969 3924
sfl@olavdelinde.dk

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

info@olavdelinde.dk
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