Ten Katestraat 42, 1053 CG Amsterdam

Horecazaak op
hoeklocatie aan de
Ten Katemarkt.

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 2102
Type:

Lunchroom

Status:

Actief

Amsterdam West

Zitplaatsen:
Ligging:
Doelgroep:

Mogelijke openingstijden: Zondag
t/m donderdag 07:00 - 01:00 uur.
Vrijdag en zaterdag 07:00 - 03:00
uur.

Terras:

Locatie:
Stadsdeel:

Openingstijden:

Inrichting:

Eigentijds met hoog plafond.

Oppervlakte:

ca. 78m² bg en ca. 48m² kelder

Aan de Kinkerstraat/Ten
Kate Markt

Keuken:

Bezoekers van de markt en
van de Kinkerstraat.

Overname:

€ 135.000

Huurprijs:

€ 5.267

Verplichting:

Geen verplichtingen

Informatie over dit object

Deze horecazaak op een hoek gelegen aan de zeer drukke kruising van
de Kinkerstraat met de Ten Katemarkt. Men kan hier dagelijks
duizenden passanten verwachten. De Kinkerstraat is een sfeervolle
winkel-/horecastraat waar voor de dagelijkse boodschappen alles
gevonden kan worden. De gezellige Ten Katemarkt is dagelijks
drukbezocht voor verse producten. Een ideale locatie dus op een plek
met veel reuring.
De zaak valt vanaf de straat en de markt goed op dankzij hoek locatie,
de opvallende luifels en de grote raampartijen. Eenmaal binnen is de
gezellige sfeer direct merkbaar, de indeling is dynamisch en creatief.
Boven is een entresol, vanaf waar men de gezelligheid beneden mee
krijgt, en naar buiten kan kijken.
Thans wordt de zaak geëxploiteerd als koﬃezaak, echter zijn hier meer
mogelijkheden en kan men hier ook een lunchroom of restaurant
exploiteren.
Handelsnaam en formule zijn niet ter overname.

Locatie Amsterdam West
Ref.nr.: 2102

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.

