Marnixplein 1, 1015 ZN Amsterdam

Horecaobject in
sportcentrum het
Marnix gelegen in
de Jordaan

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 3122
Type:

Eetcafe

Status:

Verkocht

Locatie:
Stadsdeel:

Centrum

Zitplaatsen:

Ca. 40 zitplaatsen

Ligging:

In de Jordaan

Doelgroep:

Sportcentrum bezoekers

Openingstijden:

Conform tijden sportcentrum

Terras:

Ca. 24m²

Inrichting:

Sportcafe

Oppervlakte:

Ca. 220m², waarvan ca. 50m²
keuken en ca. 20m² opslag

Keuken:

Professioneel

Verplichting:

Geen verplichtingen

Informatie over dit object

Dit unieke horeca object is gelegen in een groot
sportcentrum middenin de Jordaan. Het sportcentrum
beschikt o.a. over twee zwembaden, een grote
sportzaal en een luxueuze ﬁtnesscentrum en trekt
dagelijks vele bezoekers.
Het horecaobject is beschikt over ca. 150m²
verkoopruimte waar een brede bar en zitplaatsen zijn
gevestigd. Achter de bar is een volledige
professionele keuken gesitueerd van ca. 50m²
inclusief afzuiging. Verder beschikt het object over
ca. 24m² terras aan het water en een opslagruimte
van ca. 20m².
De inrichting en aanwezige inventaris wordt in
bruikleen overgedragen.
Kortom, een unieke kans om hier een goedlopend
bedrijf te beginnen.

Huurkenmerken:
Huuringangsdatum: in overleg
Huurtermijn: 5 + 5 optie jaren op basis van het model
van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).
Huurprijs: € 33.000,= per jaar te vermeerderen met BTW
en meerpremie assurantie.
Huurprijsindexering: Jaarlijks, op basis van de wijziging
van het maandprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).
Borgstelling: Waarborgsom van 3 maanden te
vermeerderen met BTW.
Bestemming: Conform Horeca IV (
restaurant/lunchroom).
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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.

