LEJEPROSPEKT

Velbeliggende
butik i hjertet
af Aarhus
/ Areal: 82 m²
/ Bindeled ml. Skt Clemens
Stræde og Store / Lille Torv
/ Midt i det pulserende
butiksliv i Aarhus C
/ God fodgængerfrekvens
/ Årlig leje: 246.000 kr.
(20.500 pr. md.) ekskl. drift

MARE N SME DS GYDE 5
8000 AARHUS C
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Butikken er beliggende i et attraktivt kvarter – lige ved
Store Torv, Åboulevarden og resten af det pulserende
butiksliv i Aarhus C og som bindeled mellem Sct.
Clemens Stræde og Store Torv / Lille Torv, hvilket giver
en god fodgænger-frekvens.
Kvarteret er kendetegnet ved, at flere af
butikslokalerne huser flere mindre, mellemstore og
store mærker som bl.a. Matas, McDonald’s, Axel,
Linda’s og Ecco.

STØY
COS
Royal Copenhagen

Aarhus har på mange områder udviklet sig til at være
en storby, som vi kan sammenligne med Hamborg og
København. Årsagen til dette er bl.a. Michelin
restauranter, kunstmuseer, et havnebad og et
internationalt musik og kulturliv.

Tiger of Sweden
NOA NOA
Starbucks

Peak Perfomance

Paustian
Magasin

SAND

The Collage Shop

& other Stories

Knud Pedersen optik

Mulberry
Verpan

Hørlyck Sko

Axel Kaufmann

Områdets muligheder

Området
er i høj
grad panorama
kendetegnet
mange selvstændige kaffebarer
Tæt på Your
ainbow
og ved
ARoS
og cafeer

100 meter til eksklusive møbler hos Paustian på Lille Torv

På de varme dage kan man hoppe en tur i det
Pustervig
Torv
forfriskende
havvand fra havnebadet på Aarhus Ø

Tæt på Latinerkvarteret med masser af butikker

Skøn stemníng rundt om hjørnet.
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Områdebenyttelse
Lokalplan 591 - Temaplan om strøggadernes anvendelse og bygningers ydre fremtræden og skiltning.
Centrale dele af Århus Midtby
Ekstrakt:
I randbebyggelsens stueetager (se fodnote ³) må der ikke indrettes lokaler til banker, sparekasser, andre
pengeinstitutter og forsikringsselskaber, ligesom de eksisterende ikke må foretage udvidelser i ovennævnte
stueetage det pågældende sted.
³I tvivlstilfælde afgøres definition af randbebyggelsen af Magistratens 2. Afdeling
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Lejemålet i hovedtræk

Beskrivelse
Fordelene ved etablering af en forretning i
Maren Smeds Gyde er umiddelbare god forbindelse til Strøget - hurtig og direkte
forbindelse til Store Torv og Magasin - og ikke
mindst lige i hjertet af Aarhus.
Butiksarealet er lyst og indbydende, og den
store vinduesfacade bidrager ikke kun med
gode skiltningsmuligheder, men også et
fantastisk lysindfald.
Tilhørende lejemålet er et veldisponeret
depot- / lagerareal i butikkens baglokale.
Lokalerne har tidligere været anvendt til
skobutik, men da lokalerne er så regulære er
den oplagt til mange andre koncepter.
Foran butikken er der plads til at udstille sine
vare.
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82 m2

50 m
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Lejevilkår
Årlig leje

3.000 kr. pr. m²

A conto drift 2020

343 kr. pr. m²

A conto varme

50 kr. pr. m²

A conto vand

20 kr. pr. m²

El

Betales direkte til
forsyningsselskabet

Betaling

Månedsvist forud

Depositum

6 måneders husleje

Lejeregulering

NPI, dog minimum 2%

Uopsigelighed

2 år fra lejers side og 4 år fra
udlejer.

Opsigelsesvarsel

Herefter 6 måneder

Overtagelsestidspunkt

Efter aftale

Vedligeholdelse

Indvendig – lejer
Udvendig - udlejer

Afståelsesret

Lejer har afståelsesret

Fremlejeret

Lejer har fremlejeret

Anvendelse

Mange muligheder

Energimærke

G

Renholdelse udvendig

Fejning, snerydning mv. - lejer

Moms

Alle ydelser tillægges moms, p.t.
25%
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Kontakt
Trine Freno Muurholm
Erhvervsejendomsmægler MDE

+45 40 60 95 15
+45 58 58 35 23
Trine.FrenoMuurholm@colliers.com

Jesper Poder Olsen

Erhvervsejendomsmægler MDE
+45 40 60 01 17
+45 58 58 35 23
Jesper.Poderolsen@colliers.com

Anja Kaas Striib

Sagskoordinator
Erhvervsejendomsmægler MDE | Advokatsekretær
+45 51 19 28 79
+45 58 58 35 03
Anja.KaasStriib@colliers.com
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Om Colliers International
COLLIERS I DANMARK

150 medarbejdere
5 kontorer
COLLIERS PÅ VERDENSPLAN

14.000 medarbejdere
68 lande
2,8 mia. USD. Global omsætning
Colliers International er Danmarks absolut største
og mest erfarne rådgiver inden for erhvervs- og
investeringsejendomme. Vi beskæftiger os med
formidling af ejendomme, udlejning, lejerrådgivning
og vurderinger, ligesom vi udarbejder markedsanalyser
og rådgiver vedrørende by- og arealudvikling,
ejendomsinvesteringsstrategier mv.
Vores specialister i Capital Markets er førende inden for
formidling af og rådgivning om større investeringsejendomme, porteføljer og ejendomsselskaber. I 2018
formidlede vi ejendomme for næsten 25 mia. kroner.

Vi er landsdækkende med godt 150 medarbejdere
fordelt på kontorer i København, Aarhus, Aalborg,
Odense og Vejle.
Vi er en del af Colliers International Group, der er
repræsenteret i 68 lande og har 14.000 medarbejdere.
I 2018 omsatte Colliers for 2,8 mia. US dollar globalt.

KØBENHAVN
Palægade 2-4
1261 København K
AARHUS
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj
ODENSE
Tagtækkervej 8
5230 Odense M
AALBORG
Østre Havnegade 20
9000 Aalborg
VEJLE
Den Hvide Facet 1
7100 Vejle

www.colliers.dk
T: 70 23 00 20

VIGTIGE FORHOLD/DISCLAIMER | Dette dokument er udarbejdet af Colliers International Danmark A/S
(”CI”). CI er ansvarlig for dokumentets indhold i henhold til dansk ret. CI er dog ikke ansvarlig for fejl,
udeladelser, tilbageholdte informationer eller upræcise oplysninger/vurderinger i dokumentet, som
kan henføres til eksterne (herunder offentlige) kilder eller til informationer/oplysninger modtaget
fra kunden eller tredjemand. CI´s ansvar er i alle tilfælde begrænset til det honorar, som CI har
oppebåret for udarbejdelsen af dokumentet. Dokumentet er udarbejdet til brug for opdragsgiver under
de forudsætninger og med det formål, som fremgår af aftalen med kunden, og må ikke uden CI´s
forudgående skriftlige samtykke videregives til andre.

