Maasstraat 8, 1078 HJ Amsterdam

Prachtige
horecazaak op
goede locatie in
Amsterdam Oud
Zuid inclusief 2
appartementen

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 3078
Type:

Horecabedrijf

Status:

Verkocht

Openingstijden:

Zo t/m do 07:00 - 01:00 vrij en zat
07:00 - 03:00

Terras:

Ca. 24 zitplaatsen - mogelijk uit te
breiden

Inrichting:

Sfeervol doch Modern

Oppervlakte:

Ca. 175m² excl. kelder ca. 80m2
excl. 2 x 3-kamer appartementen
ca. 60m² per stuk

Keuken:

Nieuw, ruim en professioneel

Verplichting:

Geen verplichtingen

Locatie:
Stadsdeel:

Oud Zuid

Zitplaatsen:

Ca. 50 zitplaatsen

Ligging:

de Pijp

Doelgroep:

Buurtbewoners, zakelijke
klanten, dagjesmensen en
toeristen.

Informatie over dit object

Deze horecazaak is gelegen in Amsterdam Oud Zuid, net om de hoek
van het beroemde Okura hotel en aan het randje van de Pijp. De
bereikbaarheid is goed, zo is er voor de deur mogelijkheid om de auto
te parkeren tegen een tarief van 0,10 eurocent voor het eerste uur en
is er om de hoek een tramhalte.
Voor de deur is een vergund terras van circa 24 zitplaatsen welke een
uitnodigende indruk geeft. Eenmaal binnen via de de chique stalen
entree kijkt men direct tegen de unieke bar aan welke zorgt voor een
echte “eyecatcher” in deze mooie horecazaak. Verder bestaat de
ruimte zitplekken en zijn achterin de dubbele toiletgroepen aanwezig.
In de andere ruimte zijn nog meer zitplaatsen gecreëerd en hier bevind
zich de ruime en professionele keuken welke overgaat in een ruime
opslagruimte met koelcel. Doordat de zaak uit 2 panden bestaat is er
een goede mogelijkheid voor het organiseren van private dinings en
verjaardagen/feestjes. Omdat de twee 3-kamer appartementen (welke
een eigen opgang hebben) direct boven de zaak ook tot het gehuurde
behoren is angst voor overlast naar de buren niet nodig. Tevens
beschikt de zaak over een ruime kelder t.b.v. opslag.
De zaak is per direct en geheel zonder verplichtingen 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.

