Locatie Amsterdam Centrum

Bekende nachtclub
in het centrum

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 2110
Type:

Club / lounge

Status:

Actief

Openingstijden:

Zondag t/m donderdag 09:00 03:00 uur. Vrijdag en zaterdag
09:00 - 04:00 uur.

Terras:

-

Inrichting:

Hoogwaardig en sfeervol

Locatie:
Stadsdeel:

Amsterdam Centrum

Zitplaatsen:

-

Oppervlakte:

ca. 210m2

Ligging:

Aan de Nieuwezijds
Voorburgwal

Keuken:

Niet aanwezig

Doelgroep:

Toeristen, dagjesmensen
en buurtbewoners

Overname:

Op aanvraag

Huurprijs:

€ 7.798

Verplichting:

Personeelsverplichting

Informatie over dit object

Deze zeer bekende nachtclub is gelegen middenin Amsterdam
centrum, om de hoek van de Dam aan de Nieuwezijds Voorbrugwal. Het
is een locatie die zich verzekerd van veel passanten en uitstekend te
bereiken is door middel van openbaar vervoer.
De zaak is ingericht als een hoogwaardige en sfeervolle club /
loungebar. Aan ieder detail is gedacht en de afwerking is zeer netjes.
Een goed voorbeeld hiervan is de brede en met marmer afgewerkte bar
waaraan men plaats kan nemen. Daarnaast zijn er meerdere
loungehoeken / vip ruimtes gecreëerd, voorzien van luxe banken en
tafels, waar men plaats kan nemen. Verder is er een gedeelte ingericht
als dansvloer o.a. voorzien van DJ booth.
De locatie beschikt over een horeca III bestemming en momenteel ook
over een nachtvergunning, hierdoor zijn de mogelijke openingstijden
van zondag t/m donderdag van 7.00 t/m 3.00 uur en vrijdag en
zaterdag van 7.00 – 4.00 uur.
Deze zeer bekende nachtclub is per direct over te nemen.
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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.

