FREDERIKSGADE 34, ST. TH., 8000 AARHUS C
100% rabat på de første 3 måneders leje.
Lyst, charmerende lejemål i smørhullet af Aarhus.

Butik på 182 m2, heraf
45 m2 kælder
På en ganske charmerende og velbesøgt gade lige midt i Aarhus ligger et lyst, mulighedsrigt lejemål.
Her kan det store gadevindue give
forbipasserende anledning til at
stoppe op for en stund og udforske
butikken - hvad skal der være her?
Resten er op til jer!
Med en så central placering er I sikret et højt antal besøgende på daglig basis.
Det hyggelige gadebillede prydes af
butikker og hyggelige madsteder,
mens I her også blot er et stenkast
fra Aarhus Å, der kan sætte scenen
for en god gåtur i frokostpausen.
Omkring lejemålet finder I noget til
enhver smag, og det gælder også,
hvis frokosten en dag skulle glemmes i privaten. Fra adressen er den
offentlige transport ligeledes nem
tilgængelig.
Busstoppestedet er placeret behørigt lige ude foran på gaden, stationen venter 650 m. herfra, og det
samme gør sig gældende med sporvognsforbindelsen.

Lejevilkår
Anvendelse:

Butik 137 m2
Kælder 45 m2

Leje årligt:

Butik 1.800 kr. pr. m2
Kælder 300 kr. pr. m2

A conto vand: 16 kr. pr. m2 p.a. / Drift er inkl. i
lejen.
A conto varme:

88 kr. pr. m2 p.a.

Depositum:

6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Som beset
Overtagelse:

Efter aftale

Opsigelsesvarsel:

6 måneder

Uopsigelighed:

2 års uopsigelighed

Fremlejeret:

Nej

Afståelsesret:

Ja

Lejeregulering:

I h.t. nettoprisindeks,
dog min. 2,5% p.a.

Moms:

Alle beløb tillægges 25%

Alternativ anvendelse kan være liberalt erhverv
eller kontor
Energimærke:

D

Sag:

70184

Mange indretningsmuligheder
Lejemålet er velbeliggende i en lys stueetage i en nydelig
ejendom fra 1901.
Bygningen ligger i den helt rigtige ende af Frederiksgade ned mod Lille Torv, og her kan I glæde jer over et charmerende og synligt facadeparti, der matcher godt ind i det
hyggelige gadebillede.
Ude foran er der mulighed for skiltning og cykelparkering,
mens I i gåafstand herfra finder parkeringsmuligheder for
biler.
Indendørs venter jer et åbent, lyst butikslokale, der giver
jer en masse muligheder i forhold til indretningen.
Stueplan er velindrettet med tre gode disponible rum, der
kan indrettes til personalekøkken, prøverum, opbevaringsrum eller baglokale til kontormiljø.
I kælderen er hertil god plads til lagerrum, mens der også
er et lyst toilet tilknyttet lejemålet.

Kontakt:

Rasmus Pedersen, erhvervsmægler
86 75 63 04 eller rdp@newsec.dk
Marlene Hegelund, erhvervsmægler
86 75 63 35 eller mhe@newsec.dk

THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

