


Eethuis Touché 
Rijksstraatweg 54
3956 CR te Leersum

Touché is gevestigd in het centrum van Leersum. Aan 
de Rijksstraatweg zitten veel horecabedrijven en 
winkels zoals onder anderen: Expert, Niessen mode, 
Michaëlkerk, ADT Computers, Hema, dierenkliniek 
Leersum, Mini reso, Steenwijk schoenmode, eetcafé 
de Remise, Autobedrijf Autostal, eetcafé wereld van 
verschil, Grande Italië en L.V. Nieuwenhuizen. De 
Rijksstraatweg verbind Leersum met Utrecht, 
Arnhem en Keulen. Hij wordt reeds in de 
tiende eeuw genoemd en was bekend onder de 
naam Via Regia, de Koningsweg, of ook wel als de 
Grote Heerweg.

Leersum is onderdeel van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Eethuis Touché is gelegen aan 
de doorgaande weg tussen Utrecht en 
Arnhem (N225), in Nationaal Park de 
Utrechtse Heuvelrug. Vanwege de unieke 
ligging is Leersum een veel bezocht 
vakantieoord. Het restaurant is zeer goed 
bereikbaar; direct aan de N225 vanuit Utrecht en 
Arnhem. Op ca. 10 minuten van de Rijksweg 
A12. Het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug 
ligt in het midden van Nederland en loopt als een 
groene ruggengraat van Grebbeberg naar Gooimeer. 
Eén hoge zandrug, van in totaal circa 40.000 
hectare. Binnen het park is veel ruimte voor 
recreatie. Er is een goed netwerk van wandel-, fiets-, 
mountainbike- en paardenroutes.
Bron: (Bron: Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug)



Bij eethuis Touché is het heerlijk vertoeven, 's zomers 
op het terras en 's winters bij de open haard. Of het 
nu is voor een kopje koffie, lunch of een uitgebreid 
diner, bij eethuis Touché kunt men genieten van 
ongedwongen huiselijk sfeer. Ook heeft het 
restaurant een voortreffelijk assortiment. Bij Touché 
staan goede service en gastvrijheid in de hoofdrol.

Leersum was tot 1 januari 2006 een zelfstandige 
gemeente. Per deze datum is Leersum samen met de 
gemeenten Maarn, Amerongen, Driebergen en Doorn 
opgegaan in de nieuwe gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Leersum is in omvang de 3e dorpskern 
van de gemeente.

Openingstijden
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 16:00 - 21:30
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 16:00 - 21:30
Vrijdag: 11:00 - 21:30
Zaterdag: 11:00 - 21:30
Zondag: 11:00 - 21:30



Entree door het midden van het terras. Het sfeervolle 
terras is deels overdekt, ruim en bevindt zich zowel 
aan de voorzijde als de zijkant van het pand. Er zijn 
veel zit mogelijkheden verspreid over de hele ruimte. 
Zo zijn er een aantal tafels met stoelen, maar ook 
banken. Aan de rechterkant bevind zich de bar met 
barkrukken en achter de bar bevind zich de keuken. 
Ook hangen er verschillende voorwerpen aan de 
muur, die het restaurant een goede huiselijke sfeer 
geven.

Bij binnenkomst komt men direct in het 
restaurantgedeelte. Links bevindt zich een restaurant 
ruimte met aan de achterzijde een verhoging met 
sfeervolle verschillende zitplaatsen. Rechts bevindt 
zich tevens een restaurant deel met aan de linkerkant 
een mooi open haard. Achter de open haard bevindt 
zich de bar met daarachter de toiletgroepen. Hier 
bevindt zich tevens een entree met afgesloten portaal. 
Via dit entree zijn de parkeerplaatsen bereikbaar. 
Achter de bar bevindt zich de zeer ruime keuken met 
spoelkeuken, cv-ruimte, diverse opslagruimten en een 
tweetal kelders. 

Verder is Touché het startpunt van verschillende 
wandelroutes, waaronder Cotlandenpad (9 km). 

Kijk ook eens op de bedrijfspagina: 
http://www.eethuistouche.nl/

http://www.eethuistouche.nl/


Gegevens via allecijfers.nl of indebuurt.nl per 1 januari 
2018:

Nederland telt 17,3  miljoen inwoners. De bevolking is 
in de laatste anderhalve eeuw meer dan vervijfvoudigd. 
Het bevolkingsaantal zal volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) toenemen tot 17,8 miljoen in 
het jaar 2040 en 17,9 miljoen in 2060.

Leersum heeft een totale oppervlakte van 387 hectare,  
De gemiddelde dichtheid van adressen is 794 
adressen per km2. 

Aantal inwoners: 6.550
Aantal huishoudens: 2.975

Gemiddeld inkomen per inwoner:  € 28.900
Aantal bedrijven:  675
Waarvan horeca: 120



Parkeren
Achter het pand aan de linkerkant, plek 
voor 20 auto's.

Ligging
In het centrum van Leersum. Aan 
doorgaande weg.

Bereikbaarheid
Goed bereikbaar met de auto, het 
openbaar vervoer, te voet en met de fiets.

Belendingen
Horecabedrijven, winkels, Michaëlkerk, 
begraafplaats, woningen en 
appartementen.

Afnameverplichting
Er zijn geen afnameverplichtingen. Wel is 
er een bruikleenovereenkomst met 
Heineken m.b.t. de tapinstallatie.

Bestemming/gebruik
Horeca, bedrijfsrestaurant met terras.

Leveranciersverplichtingen
Geen leveranciersverplichtingen. Wel is er 
een leasecontract voor de steamer.

Brandveiligheideisen
Het pand voldoet aan de 
brandveiligheidseisen.

Inrichtingseisen
Het pand voldoet aan de 
inrichtingseisen.

Vergunningen
De vergunningen zijn aanwezig.

Personeel
Er zijn momenteel twee full time 
medewerkers in dienst voor onbepaalde 
tijd. Verder werkt het bedrijf met 
oproepkrachten en nul uren contracten. 
Er zijn twee meewerkende eigenaren.

Metrage
Verkoopruimte : 125 m²

Overig : 100 m²

Terras : 55 m²

Zitplaatsen/capaciteit
Restaurant : 80 zitplaatsen

Terras : 50 zitplaatsen

Voorraden
De vraagprijs is excl. handelsvoorwaarden

Bijzonderheden / USP's
• Opvallend en bekend pand
• Sinds jaar en dag bekend
• Aan drukke doorgaande weg
• Zeer stabiele omzet en goed resultaat
• Inclusief bedrijfswoning
• Parkeren op eigen terrein

Huurovereenkomst
De bestaande huurovereenkomst zal wor-
den overgenomen middels een huurinde-
plaatsstellingsovereenkomst.

Bedrijfswoning
Het gehuurde beschikt over een 
bedrijfswoning op de eerste en tweede 
verdieping.

Huurtermijn
5 + 5 huurjaren

Waarborgsom
3 maanden inclusief BTW.

Opleveringsniveau
Volledig ingericht. Turn-key.

Bijzondere afspraken
Geen

Bijlagen
• Inventarislijst
• Vergunningen
• Winst- en verliesrekening
• Bestemmingsplan
• Plattegrondtekeningen
• Kadaster



€41.700,00€30.000,00

































Kantoor Amersfoort
Wiekenweg 56 B
3515 KL Amersfoort 
info@klaassenbv.nl

Kantoor Vught 
Rembrandterf 7
5261 XS Vught
info@klaassenbv.nl 

Kantoor Rotterdam
Maaskade 109B
3071NH Rotterdam
info@klaassenbv.nl

ww.kvk.nl
Alles over een bedrijf starten of 
overnemen, ZZP, MKB, internationaal 
ondernemen, financiering, innovatie, 
fraude, AVG en LEI.

ww.kadaster.nl
Informatie over eigendom en gebruik 
van vastgoed en ruimte in Nederland. 
De informatie is grotendeels openbaar 
en beschikbaar.
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Alle door ons en/of door de opdrachtgever verstrekte informatie is geheel vrijblijvend, strikt 
vertrouwelijk, onder voorbehoud  en dient op eerste verzoek te worden geretourneerd. Niets uit deze 
brochure mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd dan na schriftelijke 
toestemming van de makelaar of opdrachtgever. 

Er heeft door de makelaar geen controle plaatsgevonden op juistheid van de ontvangen gegevens.

Wij willen u vriendelijk verzoeken geen contact op te nemen met de eigenaar/ondernemers, het 
personeel, accountant, leveranciers, brouwerijen en/of derden die in relatie staan tot de eigenaar/
ondernemers.

U kunt direct contact opnemen met de betreffende makelaar om een bezichtiging in te plannen of 
nadere informatie aan te vragen. Alle communicatie dient uitsluitend te verlopen via:

De Klaassen groep bestaat uit Klaassen Horecamakelaardij, Klaassen Vastgoedmakelaardij (horeca, 
winkels en kantoren), Klaassen Advies en Klaassen Taxaties. Binnen Klaassen zijn makelaars, 
taxateurs, adviseurs en specialisten werkzaam in een specifieke regio met ieder hun eigen kennis en 
ervaring in de betreffende regio. Klaassen is opgericht in 1991 en actief in 24 verschillende regio’s in 
Nederland, verdeeld over kantoren in Amersfoort, Vught en Rotterdam.

Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van o.a. NVM Business, vastgoedcert. en het NRVT.

De heer J. (Joey) Hehamahua
Wiekenweg 56B
3815 KL Amersfoort
Telefoon  06 1174 4732 033 258 133 0
E-mail joey@klaassenbv.nl
Film: Bedrijfsfilm Horecava 2019

Hoofdkantoor Klaassen makelaardij - Wiekenweg 56 B - 3815 KL Amersfoort - 033 258 13 30




