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, en als flex-plek 
voor zakenmensen.
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Bedrijfsruimte 
V  

.  Bij de ingang bevindt zich een uitgifteloket 
voor softijs (uiteraard met softijsmachine).   
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Metselwerk

Plat 

Beton

Houte  kozijnen v.v. 
enkel glas



Voor zover bekend functioneren de technische 
installaties naar behoren.

tadsverwarming

Voldoende groepen, 
uitgebreide 
elektrische installatie, 
aardlekschakelaars en 
krachtstroom

Aanwezig

Niet aanwezig

Aanwezig, niet 
doorgeschakeld naar 
meldkamer

Airconditioning op beide 
etages, warmte gordijn bij 
ingang.

Aanwezig en goedgekeurd 
voor alcoholvergunning. 

Waterontharder



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.

.
352.795 1 2019

.

.

.

Aantal inwoners: 352.795
Aantal huishoudens: 178.186

Gemiddeld inkomen per inwoner:  27.100

Aantal bedrijven:  33.420
Waarvan horeca: 5480



Ligging

.

Bereikbaarheid
Auto:
Openbaar vervoer:
Te voet/fiets:

Belendingen
Horecabedrijven, winkels, kantoren en 
woningen/appartementen.

Bestemming/gebruik
.

Brouwerijverplichtingen
Geen brouwerijverplichtingen.

Leveranciersverplichtingen
Geen leveranciersverplichtingen.

Inrichtingseisen
Voldoet wel aan de inrichtingseisen.

Vergunningen
De vergunningen zijn aanwezig.

Personeel
Er zijn  vaste medewerkers in 
dienst. Verder werkt het bedrijf  
oproepkrachten. 

Metrage
Bedrijfsruimte  : 55 m²

80
Overig : 30 m²

Zitplaatsen/capaciteit 
 : . 25  

Terras : . 32

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

Object
39

Huurtermijn
5 + 5 huurjaren

Waarborgsom
3 maanden inclusief BTW.

Opleveringsniveau
.

Bijzondere afspraken
. 80.000

. . 24.000  
 

en een magazijn in de kelder, 
. 56.000  
4.667,-- .

 
 

.

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

Inventaris / bruikleen / lease
staat. Er zijn geen 

bruikleengoederen/leasecontracten, 
anders van omschreven in de 
inventarislijst.

Voorraden
De vraagprijs is excl. 
handelsvoorwaarden

.
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€ 56.000,00€ 98. 00,00















































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.

.bagvie er.kadaster.nl 

.

.kadastralekaart. om
.

.indeb rt.nl
.

.  

.bodemloket.nl

.

.ri ksover eid.nl 
.

1 .

.belastingdienst.nl

.

.klaassenbv.nl

.r imteli keplannen.nl

.

ww.zonnegrens.nl

.

.

ww.maps.google.nl

.

.alle i ers.nl

.



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




