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Modern horecapand met riante bovenwoning op een markante locatie in het centrum van Breda beschikbaar voor de 
verkoop. Bij de bouw van het horecapand in 2002 is gekozen voor een tijdloos ontwerp en duurzame materialen wat 
het gebouw absoluut ten goed is gekomen. Mede door haar prachtige ontwerp en haar ligging op een druk kruispunt 
in het centrum van Breda is het pand een absoluut visitekaartje voor haar gebruiker. 





Metrages (BVO)




Begane grond




Restaurant met bar: circa. 340 m2 

Keukenruimten met opslag: circa. 110 m2

Overige ruimten: circa. 65 m2





Eerste verdieping




Bovenwoning: circa. 150 m2 




Huidige situatie




Het horecapand is sinds 2002 in gebruik als een "all you can eat” wokrestaurant met 170 zitplaatsen. De huidige 
inventaris is volledig afgestemd op dit concept, maar kan vrij eenvoudig gebruikt worden voor andere concepten. 




De inventaris bestaat uit een professionele keuken met meerdere woks, fornuizen, frituur, afzuiginstallatie, 
combisteamer, koelcel, vriescel, complete spoelkeuken, buffet ruimte en een bar. 




Bovendien zijn er vijf apart bedienbare airconditionings aanwezig in het restaurantgedeelte. 





Bovenwoning





De bovenwoning bestaat uit 6 slaapkamers waanvan 5 kamers hebben direct toegang tot dakterras,  twee separate 
trappeopgangen naar de 1e verdieping, dubbele doucheruimte, een ruime woonkamer met open keuken. De 
bovenwoning is voorzien van een zelfstandige gas- en elektriciteitsmeters. 
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Parkeren




Het horecapand beschikt niet over privé parkeerplaatsen, maar aan de achterzijde van het horecapand ligt een gratis 

parkeerterrein van de gemeente. Overige parkeergelegenheid is in de direct omgeving ruimschoots aanwezig. 





Ligging en bereikbaarheid




Het horecapand is gelegen aan de rand van het centrum aan de Poolseweg op het kruispunt van de Generaal 
Maczekstraat en de Eggestraat. Beide straten zijn drukke doorgaande wegen welke het centrum van Breda 
verbinden met de omringende dorpskernen en de snelwegen. 





Kadastrale gegevens




Gemeente: Breda

Sectie: D

Nummer: 10342

Grootte: 1.083 m2 





Koopcondities




Vraagprijs: € 1.275.000,- k.k. 




Overnamesom inventaris & goodwill: € 120.000,- 




Aanvaarding: In overleg.




Huurcondities 




Huur van de horecaruimte met riante bovenwoning: Op aanvraag. 




Goedkeuring





Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel
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I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


