Vredeweg, 1505 HH Zaandam

Verzorgde
productieruimte
inclusief onroerend
goed in Zaandam

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 2040
Type:

Productiekeuken

Status:

Actief

Locatie:
Stadsdeel:

Openingstijden:

Conform bedrijfsruimte (24/7)

Terras:
Inrichting:

Ruim en professioneel

Oppervlakte:

begane grond 126,4m², 1e
verdieping 124,3m²

Keuken:

Zeer professioneel en ruim

Overname:

€ 550.000

Zitplaatsen:
Ligging:
Doelgroep:

Nabij meerdere
verbindingswegen
Bedrijven en particulieren

Huurprijs:
Verplichting:

Geen verplichtingen

Informatie over dit object

Deze grote productieruimte is gelegen in Zaandam op zeer gunstige
locatie. De bereikbaarheid is uitstekend te noemen met meerdere
verbindingswegen als de A7, A8 en ring A10 rondom. Aan de voorkant
van het pand zijn meerdere parkeerplaatsen gelegen waarvan vier
eigendom. Het pand behoort tot de overname.
Door middel van een voordeur en een grote overheaddeur is toegang
te verkrijgen tot het pand. De begane grond is verdeeld in twee af te
scheiden ruimte waar diverse productie apparatuur gevestigd is. Het
aanwezige apparatuur is goed verzorgd en heeft ieder jaar een service
beurt gehad. Verder bevindt zich aan de achterkant een grote koelcel
inclusief vriescel. Op de eerste etage bevindt zich aan de voorzijde een
ingerichte kantoorruimte. Achter is een zeer grote opslagruimte
gelegen voorzien van meerdere opslagrekken.
De huidige exploitatie is ruim 16 jaar actief als goedlopende catering
service met groot klantenbestand. De huidige catering service
activiteiten bestaan momenteel uit het maken en bezorgen van
maaltijden op maat. Verder is er potentie tot het verzorgen van
catering voor evenementen of grote groepen mensen.
Deze ruime en goedverzorgde productie ruimte op ideale locatie wordt
geleverd inclusief huidige catering exploitatie en onroerend goed.
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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.

