Amstelveld 21, 1017 JD Amsterdam

Bekend eetcafé
met ruim terras
aan de gracht in
centrum
Amsterdam

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 3055
Type:

Eetcafe

Status:

Verkocht

Openingstijden:

Mogelijke openingstijden zon t/m
do 07:00 - 01:00 vrij en zat 07:00 03:00

Terras:

Ca. 72m²

Inrichting:

Authentiek en sfeervol

Oppervlakte:

Ca. 45m² begane grond, ca. 45m²
kelder en ca. 10m² keuken eerste
etage

Keuken:

Professioneel

Verplichting:

Geen verplichtingen

Locatie:
Stadsdeel:

Centrum

Zitplaatsen:

Ca. 30 zitplaatsen

Ligging:

Aan het Amstelveld

Doelgroep:

Buurtbewoners,
dagjesmensen en toeristen.

Informatie over dit object

Dit bekende eetcafé is gelegen aan het Amstelveld.
Dit plein is gelegen tussen de Prinsengracht en
Kerkstraat en nabij de Utrechtsestraat. De omgeving
kenmerkt zich als een populair verblijfsgebied onder
toeristen, dagjesmensen en buurtbewoners.
Het eetcafé beschikt over een ruim terras van ca.
72m², waarvan ca. 48m² is gelegen aan het water van
de Prinsengracht en overige is verdeeld over
gevelstrekking van het pand. Het terras is voorzien
van twee grote elektrische parasols, zonneschermen,
een elektrisch windscherm en heaters. Tevens is er
aan het water een aanlegsteiger voor het aanmeren
van een boot.
Het café is authentiek en sfeervol ingericht. In het
midden is een brede bar gesitueerd met rondom
diverse zitplaatsen. Op de eerste etage is een
professioneel ingerichte keuken gesitueerd, welke
middels een goederenlift in verbinding staat met de
bar. In de kelder is een grote koelcel met biertank
gevestigd, tevens is hier voldoende ruimte voor
opslag.

Het eetcafé wordt momenteel niet geëxploiteerd.
Dit bekende eetcafé op mooie locatie is zonder
verplichtingen beschikbaar ter overname.
Huurkenmerken
Huurtermijn: 15 (jaren) + 5 (optiejaren) op basis van het
model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ 2012)
Huurprijs: Op aanvraag.
Huurprijsindexering: jaarlijks op basis van de wijziging
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex
(CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Waarborgsom: ter hoogte van 3 maanden huur te
vermeerderen met BTW

Locatie Centrum
Ref.nr.: 3055

Locatie Centrum
Ref.nr.: 3055

Locatie Centrum
Ref.nr.: 3055

www.duijnhorecamakelaars.nl

Vragen of
opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen over dit
object neemt u contact op met:
Duijn Horecamakelaars B.V.
Prinsengracht 122
1015 EA Amsterdam
020 - 52 86 888
info@duijnhorecamakelaars.nl
Volg ons ook via Facebook
Dit document is mede opgesteld aan de
hand van verstrekte gegevens door de
opdrachtgever en derden. Aan de juistheid
van deze gegevens kunnen wij geen
verantwoording aanvaarden. Er kunnen aan
dit document dan ook geen rechten worden
ontleend.

