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Prachtige moderne horecazaak beschikbaar voor de verhuur in Lippenhuizen. De horecazaak is ingericht als een 
restaurant met grote open keuken, riante bar en serre, 3 sfeervolle gashaarden, vloerverwarming, kinderspeelkamer 
met aparte bioscoop, buiten inloopvriescel, gemetselde grote pizza oven en een royale bovenwoning.




Lippenhuizen ligt midden in de Friese Wouden, een schitterende omgeving, vlakbij het dorp Gorredijk, bekend om 
het grote modehuis Rinsma. En vlakbij het statige dorpje Beetsterzwaag met het bekende landgoed Lauswolt.

Jaarlijks komen er vele toeristen naar de regio om te wandelen of te fietsen. Aan de voorzijde van het pand aan de 
drukke doorgaande weg ligt een riant terras van circa. 140 m2 waar veel mensen bij mooi weer gebruik van maken.

Aan de achterzijde van het pand is er nog een mogelijkheid om hier een tweede terras te realiseren.





Metrages





Horecaruimte: circa. 360 m2 BVO (inclusief open keuken, sanitaire voorzieningen en garderobe)




Spoelkeuken: circa. 25 m2 BVO




Magazijn met koelcel: circa. 37 m2 BVO




Bovenwoning: circa. 95 m2 BVO




Dakterras bovenwoning: circa. 36 m2 BVO




Inventaris




De huidige inventaris dient overgenomen te worden door de nieuwe huurder. De inventaris bestaat onder andere uit;




•	Bar met koelingen, taps, vaatwasser, gootstenen, muziekinstallatie en ijsblokjesmachine

•	Open keuken met dubbele frituur, steamer, grill, bakplaat, afzuiginstallatie, koellades, homarium,  zes pits                     
gasfornuis en gootstenen.

•	Spoelkeuken

•	Tafels, stoelen en banken.

•	Flatscreens (voor het laten zien van de bedrijvigheid van de open keuken, voor zakelijke bijeenkomsten, trouwfoto's 
etc.
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De overnamesom voor de inventaris bedraagt € 35.000,-. Door het overnemen van de huidige inventaris kunt u direct 
beginnen met ondernemen. 



Capaciteit





Er is binnen thans capaciteit voor ca. 120 couverts en nogmaals voor ca. 80 couverts op het terras aan de voorkant en 
ca. 80 couverts op het mogelijke terras aan de achterkant. De capaciteit is ruim voldoende om een goede omzet te 
realiseren. Ook nu in het Corona tijdperk zijn er volop mogelijkheden, de eigenaar stelt zich hierbij flexibel op.





Parkeren




Op en rondom het perceel is ruimschoots parkeergelegenheid aanwezig. 




Aan de achterzijde is tevens ook extra parkeergelegenheid beschikbaar. In samenspraak met de verhuurder zijn er 
meerdere mogelijkheden beschikbaar voor de invulling van het achtergelegen perceel. 




Naast het pand bevindt zich tevens nog een bushalte.





Bestemmingsplan





Volgens het bestemmingsplan zijn horecabedrijven tot en met categorie 1 toegestaan. Detailhandel is behoudens 
vrijstellingen niet toegestaan.




Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. 
Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.





Bovenwoning




Boven het horecagedeelte bevindt zich een royale bovenwoning met vrij uitzicht aan de voor- en achterkant. De 
toegang tot de woning kan zowel van binnenuit als buitenom. De woning bevat 4 slaapkamers, een luxe badkamer en 
seperaat toilet, daarnaast heeft het ook nog een riant dakterras.
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Huurcondities




Huurprijs horecazaak & bovenwoning: € 3.500,- per maand. 




Huurprijs horecazaak: € 2.750,- per maand. 




Huurtermijn: In overleg




Servicekosten: Niet van toepassing, het pand beschikt over zelfstandige aansluitingen.




Zekerheidstelling: Waarborgsom: tenminste gelijk aan drie maanden huur.




Huurindexering: Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) 
reeks CPI alle huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs 
zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na 
huur ingangsdatum en zo vervolgens jaarlijks.




BTW: Niet van toepassing.




Huurcontract: R.O.Z.-model.





Goedkeuring





Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
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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

T


E


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


