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Bar gelegen op hoeklocatie met goed terras in Amsterdam
West
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INFORMATIE OVER DIT OBJECT
Deze trendy bar/ eetcafe is gelegen op een hoeklocatie in Amsterdam West. De omgeving is bekend en huisvest in de loop der
jaren meer en meer restaurants en bars met een goede exploitatie.
Her zeer riante terras biedt plaatst aan 60 personen en is gunstig gelegen ten aanzien van de Zon. Tevens is er een terras aan de
overzijde van de straat vergund van ca. 43m2. Het terras in combinatie met de hoeklocatie maakt de zaak opvallend, courant en
een ideale plek voor borrelen, lekker eten of een feestje.
De half open keuken is professioneel ingericht en van de benodigde apparatuur voorzien. De gehele ruimte is onder keldert ideaal
voor o.a. personeelsruimte, opslag, inloop koelcel etc.
Kortom: een onlangs vernieuwde turn-key bar met goede exploitatie op een ﬁjne locatie.
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OBJECT SPECIFICATIES

Referentienummer:

1942

Type:

Café

Status:

Actief

Locatie:
Stadsdeel:

Amsterdam West

Zitplaatsen:

ca. 45 zitplaatsen

Ligging:

Op hoeklocatie

Doelgroep:

Buurtbewoners, bedrijven, en
toeristen.

Openingstijden:

Conform Horeca 3 vergunning.

Terras:

Ca. 60 zitplaatsen + aanvullend
terras aan de overzijde van de
straat ca. 43m2

Inrichting:
Oppervlakte:

Totaal ca. 100m2

Keuken:

Professioneel en compleet met
afzuiging

Overname:

€ 165.000

Huurprijs:

€ 2.483

Verplichting:

Brouwerijverplichting

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Voor vragen of opmerkingen over dit object neemt u contact op met:
Duijn Horeca Makelaars
Prinsengracht 122
1015 EA, Amsterdam
T: 020 - 52 86 888
F: 020 - 52 87 728
info@duijnhorecamakelaars.nl
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