Leen Jongewaardkade 41, 1031 HH Amsterdam

Casco horeca
object in
Amsterdam Noord

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 3029
Type:

Casco

Status:

Verkocht

Openingstijden:

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

Terras:

Locatie:
Stadsdeel:

Amsterdam Noord

Zitplaatsen:

Inrichting:

Casco

Oppervlakte:

Ca. 127m2

Ligging:

Aan het Tolhuiskanaal

Keuken:

Doelgroep:

Buurtbewoners,
dagjesmensen en toeristen.

Verplichting:

Informatie over dit object

Dit casco horeca object is gelegen aan de Leen
Jongewaardkade aan de Noordelijke IJ-oever, tussen
EYE en de NDSM Werf. Het pand grens aan het
Tolhuiskanaal, dat uitkomt op het IJ. Aan de
achterzijde ligt de Distelweg, waar de Pont aan- en
afmeert richting de Pontsteiger / Houthavens. De
omgeving is volop in ontwikkeling, zo worden er o.a.
diverse appartementen complexen rondom gebouwd.
Het pand is gelegen op een hoeklocatie en beschikt
over een aanzienlijke raampartij over de gehele
gevelbreedte. Het object is gelegen op de begane
grond en heeft een oppervlakte van ca. 127m2
(bestemd als horeca IV; lunchroom/restaurant). Het
pand wordt casco opgeleverd.
Een eventuele terrasvergunning dient zelf
aangevraagd te worden.

Huurkenmerken
Huurtermijn: 5 (jaren) + 5 (optiejaren) op basis van het
model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ 2012)
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
Deze casco horeca ruimte is per direct, zonder
overname en zonder verplichtingen beschikbaar.
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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.

