Noorderstraat, Amsterdam

Bekend
horecabedrijf,
inclusief onroerend
goed in het
centrum van
Amsterdam

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 2052
Type:

Onroerend goed

Status:

Verkocht

Locatie:
Stadsdeel:

Amsterdam Centrum

Zitplaatsen:

ca. 70 zitplaatsen

Ligging:

In het centrum

Doelgroep:

Toeristen, dagjesmensen
en buurtbewoners.

Openingstijden:

Mogelijke openingstijden: Zondag
t/m donderdag 07:00 - 01:00 uur.
Vrijdag en zaterdag 07:00 - 03:00
uur.

Terras:

Gevelterras met ca. 12 zitplaatsen

Inrichting:

Sfeervol en authentiek

Oppervlakte:

VVO ca. 85m²

Keuken:

Professioneel en compleet

Verplichting:

Personeel verplichting

Informatie over dit object

Uniek horecabedrijf en behoort tot een van de
bekendste restaurants van Amsterdam. Gelegen in
het centrum van Amsterdam.
De exploitatie
behoort tot een van de oudste eetcafés van
Amsterdam en is een bekende naam in de horeca
wereld en onder de stadsbewoners. De doelgroep
bestaat dan ook uit een mix van buurtbewoners,
omliggende bedrijven, dagjesmensen en toeristen,
welke zorgen voor een dagelijkse stroom aan
bezoekers.
De zaak zelf beschikt over een authentiek uiterlijk
met voorin het houten meubilair en achterin een
echte authentieke tap. Aan de achterzijde van het
pand, aangesloten op het restaurant, bevindt zich de
professionele keuken welke voorzien is van een
relatief hoog plafond met een dakraam erin.
De exploitatie wordt inclusief onroerend goed
overgedragen in een package deal. Het betreft
uitsluitend het appartementsrecht van de begane
grond.

kenmerken
Opleveringsniveau: vrij van huur en in de huidige situatie
Eigendom: eigen grond
Metrage: ca. 85m² VVO
Bestemming: horeca 4 (lunchroom/ restaurant)
Kadastraal bericht
Gemeente: Amsterdam
Sectie: I
Nummer: 11262 A1
Omschrijving kadastraal: Bedrijvigheid (industrie)
VVE: Gebouw Noorderstraat 11 te Amsterdam
Publieksrechtelijke beperkingen: Er zijn geen
beperkingen bekend
Overeenstemming is op basis van gunning verkoper.
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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.

