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Sundhedscenter - centralt i Aarhus C

Klinik i Scandinavian Center
- i hjertet af Aarhus.
 
Scandinavian Center i hjertet af Aarhus har
igennem det seneste mange år været mest ken-
detegnet ved SAS Radisson hotel og Aarhus
Kongres Center.
Der har det sidste år tid været et ønske om at
transformere centret til også at indeholde et
sundhedscenter grundet den centrale og vel-
kendte beliggenhed, handicapvenlige forhold og
de gode parkeringsforhold.
 
I dag huser Scandinavian bl.a. Fitness World, et
stort privathospitalet, en af Scandinavians fø-
rende øjenlaserklinkker, Yoga Studie, Falck
Health Care m.fl.
 
Hvis I vil være en del af et sundhedscenter med
en centralt beliggenhed i Aarhus C, og få glæde
af den synergi der ligger i at være eksponeret,
vil dette lejemål være et godt valg.
 
Den anerkendte tegnestue Friis og Moltke står
bag byggeriet fra 1995, der bliver set som en del
af Aarhus C’s arkitektoniske profil.
 
Centeret med de store glaspartier og buede vin-
duestag ligger placeret ved siden af det smukke
Musikhus med parken foran og er desuden byg-
get sammen med Radisson Blu, hvilket gør, at
mange betydningsfulde mennesker besøger cen-
teret hen over et år.
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Lejemålet har tidligere været anvendt til butik.
Grundet den igangværende transformation og
eksponering som ”Health Center”, vil lejemålet
med den rette indretning egne sig godt til klinik,
f. eks. skønhedssalon, fysioterapeut, læge eller
anden anvendelse indenfor sundhedssektoren.

Lejemålet er i dag indrettet som ét stort lokale
med tilhørende personalerum og køkken, men
vil nemt kunne indrettes til klinik. Se plantegning
med forslag til fremtidig indretning.
 
Lejemålet er momsfritaget.
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Trafikale forhold
Der er gåafstand til banegårdens bus- og togfor-
bindelser samt parkeringsmuligheder i p-kælde-
ren.
 
Centeret har i øvrigt elevatorer, så arbejdsplad-
sen er let at tilgå for gangbesværede.
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Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Lejevilkår

Anvendelse: Klinik 179 m2

Leje årligt: Klinik 1.195 kr. pr. m2

A conto drift: 225 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme: 82 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Istandsat til lejer

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Fremlejeret: Nej

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 2,5% p.a.

Moms: Lejemålet er momsfritaget

Energimærke: E

Sag: 38886-2050

THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

Newsec tager forbehold for fejl og ændringer i de angivne oplysninger
i prospektet.

Kontakt
Rasmus Pedersen, erhvervsmægler

86 75 63 04, rdp@newsec.dk

Claus Thomsen, teamleder
86 75 63 34, clt@newsec.dk


