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Horecazaak op een hoeklocatie in Amsterdam West

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.

Prinsengracht 122
1015 EA Amsterdam
T 020—528 68 88 F 020—528 77 28
I www.duijnhorecamakelaars.nl

Object details
Ref.nr: 1871

INFORMATIE OVER DIT OBJECT
Deze horecazaak met horeca IV bestemming is gelegen op een hoeklocatie op een zeer drukbezocht kruispunt in Amsterdam
West. Dit kan met gemak één van de drukstbezochte horecazaken van Amsterdam genoemd worden. In de omgeving zijn reeds tal
van goedlopende horecazaken gevestigd, een goede basis en garantie op passanten dus.
De horecazaak heeft momenteel de focus op het serveren van koﬃe, zodoende rust er thans geen alcoholvergunning op deze
horecazaak. Dankzij de situering op een hoeklocatie is er veel lichtinval en veel zicht op het drukbezochte voorliggen kruispunt. De
zaak is momenteel eﬃciënt ingericht met op de begane grond de zitplaatsen en in de kelder de dubbele toiletten en opslagruimte.
Resumé: een horecazaak op een zeer drukbezochte locatie met souterrain.

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.

Prinsengracht 122
1015 EA Amsterdam
T 020—528 68 88 F 020—528 77 28
I www.duijnhorecamakelaars.nl

Object details
Ref.nr: 1871

OBJECT SPECIFICATIES

Referentienummer:

1871

Type:

Lunchroom

Status:

Verkocht

Locatie:
Stadsdeel:

Amsterdam West

Zitplaatsen:
Ligging:

Op een hoeklocatie aan een
drukbezocht kruispunt

Doelgroep:

Passanten, buurtbewoners.

Openingstijden:

Mogelijk openingstijden zo t/m do:
07:00 - 01:00 uur. Vrij en za:
07:00 - 03:00 uur.

Terras:

ca. 15 zitplaatsen

Inrichting:

Eﬃcient, inrichting dient
veranderd te worden.

Oppervlakte:

ca. 130m2 begane grond + ca.
140m2 soutterain

Keuken:
Overname:

€ 99.000

Huurprijs:

€ 3.169

Verplichting:

Geen verplichtingen

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Voor vragen of opmerkingen over dit object neemt u contact op met:
Duijn Horeca Makelaars
Prinsengracht 122
1015 EA, Amsterdam
T: 020 - 52 86 888
F: 020 - 52 87 728
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OBJECT BIJLAGES (2 AFBEELDINGEN)
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