Nieuwland 34A, 1151 BA Broek in Waterland

Cafetaria Broek in
Waterland incl OG

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 2256
Type:

Snackbar / cafetaria

Status:

Verkocht

Openingstijden:

Conform vergunning, tot 01:00uur
door de weeks en 02:00uur in het
weekend.

Terras:

Ca. 30.

Inrichting:

Modern, goed onderhouden,
complete keuken, zitgelegenheid
en buitenterras.

Oppervlakte:

Ca. 70m².

Keuken:

Professioneel, incl professioneel
afzuigsysteem, koel-vriescel,
complete keuken.

Verplichting:

Geen.

Locatie:
Stadsdeel:

Broek in Waterland

Zitplaatsen:

Ca. 20 binnen.

Ligging:

Centraal, middenin oude
dorpskern naast
basisschool en aan het
marktplein.

Doelgroep:

Bewoners, bedrijven,
school en veel
dagjesmensen.

Informatie over dit object

Vlak boven Amsterdam in pittoresk Broek in
Waterland is de enige cafetaria in de nabije omgeving
te vinden.
De cafetaria wordt door de familie al meer dan 20
jaren gerund en heeft een goede naam opgebouwd.
Startend met een kiosk is de zaak uitgegroeid tot een
volwaardig cafetaria waar ook dagmaaltijden,
catering en evenementwerkzaamheden worden
georganiseerd.
Het betreft een volwaardige opstal gelegen op
erfpacht. Eerste aﬂopende periode is over 20 jaren.
De cafetaria is strategisch gelegen op het marktplein
(woensdag en vrijdag markt), naast een grote
basisschool en pal naast het Haverak (groot meer van
het dorp waar vele bootjes aanmeren).
Daarnaast bevinden zich in de nabije omgeving
verschillende bedrijven waar de cafetaria de catering
en/ of bedrijfslunchen voor verzorgd.

Bij aankomst op het plein is de cafetaria duidelijk
zichtbaar. Uit prefab elementen is een goed te
onderhouden object met kunstofbeplating opgetrokken.
Aan de voorzijde voorzien van groot raamportaal. Aan de
voorzijde bevindt zich ook direct een ruim terras. Bij
binnenkomst treft men aan de linkerzijde het zitgedeelte
aan met aansluitend twee gescheiden man-/vrouw
toiletten.
De keuken is van alle gemakken voorzien en de zaak is
in z’n geheel goed onderhouden. Ook beschikt de ruimte
over een professioneel afzuigsysteem. Tevens is er een
koel-vriescel geplaatst en is er extra ruimte gecreëerd
voor bereiding van diverse maaltijden alsmede voor de
catering activiteiten.
Cafetaria biedt al geruime tijd veel meer dan alleen een
patatje of frikandel. Alle maaltijden worden elke dag vers
bereid.
Dit gehele object, inclusief het registergoed en goodwillinventaris is nu zonder verdere leveranciers- en / of
personeelsverplichtingen instapklaar over te nemen. De
huidige ondernemer (zoon van oorspronkelijke
eigenaren) kan aan een nieuwe bedrijf beginnen.
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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.

