


hinees ndis h estaurant zie  
orpsstraat 

 EG lst

Restaurant Azië is gevestigd in het hartje centrum van 
Elst, in een karakteristiek gedeeltelijk vrijstaand 
(horeca)bedrijfspand. Het dorp Elst behoort tot de 
grootste kernen van de gemeente 0verbetuwe en is 
gelegen in de provincie Gelderland. 

De Dorpsstraat, is een bruisende straat waar zich nog 
vele horecabedrijven, supermarkten en winkels 
bevinden. Het dorpscentrum is in 2017/2018 geheel 
gerenoveerd en gemoderniseerd met voldoende 
gratis parkeerplaatsen. Een gezellig dorp tussen de 
steden Arnhem en Nijmegen, met een ruim aanbod 
aan internationale en lokale evenementen. Zoals de 
1e dag van de Nijmeegse wandelvierdaagse komt 
door Elst, een Paardenmarkt (een van de oudste in 
Nederland), straatmuzikanten festival, Luikse markt, 
Elst op stelten (braderie) enz. Tevens is het 
Gelredome dichtbij gelegen. De Elsterse 
Ondernemers Vereniging is zeer actief en betrokken 
om de dorpskern attractief te houden.

lst ligt ten uid esten van Arnhem, en ten 
Noorden van Nijmegen, in de oksel  van A15 en 
A325. 

Bron: Loremipsum.nl



Chinees restaurant Azië in Elst (Gelderland) is een 
Oosters specialiteiten restaurant in hartje Elst in de 
Dorpsstraat. Het restaurant waar de uitbaters al 2 
generaties, ruim 40 jaar, gasten verwelkomen voor 
een heerlijke afhaal-maaltijd voor thuis of een gezellig 
diner in het restaurant. Ten slotte wordt catering 
veelal in de regio, vanuit de keuken/ in de avond, 
verzorgd. De doelgroep betreft een combinatie van de 
particuliere markt, zakelijke markt uit de directe 
omgeving.

Voordat het een Chinees restaurant werd, was het 
een lokaal bekend café. De locatie heeft ook veel 
potentieel voor nieuwe horeca concepten.  Het 
restaurant is gelegen nabij 2 hotels en heeft ruim 
voldoende gratis parkeergelegenheden. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om een terrasvergunning aan te 
vragen.

Het bedrijf is  dagen per week geopend van 1 00 – 
21 00.



Bedrijfsruimte 
Via de entree, gelegen aan de orpstraat, komt 
men in een afgesloten hal en heeft men aan de 
linkerzijde toegang tot de afhaal-counter en aan de 
rechterzijde het restaurant. 

In het restaurant bevinden zich diverse zitplaatsen aan 
het raam. De bar bevindt zich centraal in het 
restaurant met daarachter de keuken en een 
opslagruimte. 

De gescheiden dames- en herentoiletten bevinden 
zich rechts langs de bar achter de garderobe.

Er is een  zeer ruime kelder aanwezig onder de keuken die 
in gebruik is als opslagruimte. 

Bedrijfswoning
Entree via het bedrijf: De woning beschikt over een 
trapopgang,  ruime hal,  separaat toilet, woonkamer, 
badkamer, keuken en meerdere slaapkamers over 
twee verdiepingen. 



Het bouwjaar van het pand is volgens BAG viewer 1 1

Goed

Metselwerk 

Metselwerk 

Schilddak (in 2018 geheel vernieuwd)

Beton/Hout v. v. hout/Parket/Tappijt

Houten kozijnen v.v. Enkel glas
Goed

Het betreft een gemeentelijk 
monument



Voor zover bekend functioneren de technische 
installaties naar behoren.

Cv-combiketel

Boiler

Voldoende groepen, 
uitgebreide 
elektrische installatie, 
aardlekschakelaars en 
krachtstroom

Aanwezig, aangesloten op 
het openbaar riool

Niet aanwezig

Niet aanwezig 

Deels aanwezig

Aanwezig

Niet van toepassing

Vetvangput, afzuiginstallatie



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.

lst heeft een totale oppervlakte van 3.370 
hectare, waarvan 3.275 land en  water 100 
hectare is 1 km2 . 

oonplaats lst telt 10. 2 unieke adressen. e 
gemiddelde dichtheid van adressen is 35 adressen 
per km2. 

22.03
8. 88

Aantal inwoners:
Aantal huishoudens: 



Kadaster
Kadastraal bekend gemeente lst, sectie 

, nummer 102 , groot 330 m2.

Ligging
Centrum van lst.

Bereikbaarheid
Auto: goed
Openbaar vervoer: goed
Te voet/fiets: goed

Belendingen
Horecabedrijven, winkels, kantoren en 
woningen/appartementen.

Parkeren
Voldoende parkeerplaatsen voor de deur 
en in de directe omgeving. 

Bestemming/gebruik
De bestemming is ‘enkel bestemming 
centrum -1’ met nader aanduiding 
‘ oreca’. Voor meer info 
ruimtelijkeplannen.nl.

Brouwerijverplichtingen
Geen brouwerijverplichtingen.

Leveranciersverplichtingen
Afval verwerking Ter Horst 1 jan 2020  
start contract 84 mnd

Brandveiligheideisen
Voldoet aan de brandveiligheidseisen voor 
zover bekend.

Inrichtingseisen
Voldoet aan de inrichtingseisen 
voor zover bekend.

Vergunningen
De vergunningen zijn aanwezig.

Personeel
Er zijn geen (vaste) medewerkers in 
dienst. 

Metrage
Bedrijfsruimte : ca. 100 m²
Overig : ca. 100 m²
Terras : Niet van toepassing

Zitplaatsen/capaciteit
Bedrijfsruimte : maximaal 80 zitplaatsen

Inventaris / bruikleen / lease
In redelijke staat. De tapinstallatie en 
bijbehorende koelkasten bij de bar zijn in 
bruikleen.

Voorraden
De vraagprijs is excl. handelsvoorwaarden

Bijzonderheden / USP's
• A1 locatie Elst
• Zicht locatie
• Ruim terras mogelijk
• Uitermate geschikt voor ander

concepten
• Ruime bovenwoning aanwezig

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

Object
Horecabedrijfsruimte met bedrijfswoning

Huuringangsdatum
1 januari 1997

Huurtermijn
5 + 5 huurjaren, daarna telkens 5 jaar

Waarborgsom
Niet van toepassing 

Opleveringsniveau
Gestofeerd.

Bijzondere afspraken
Geen

Bijlagen

• Inventarislijst
• Vergunning
• Bestemmingsplan
• Plattegrondtekening
• Kadaster



€34.000,00€ 75.000,00















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

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

www.kadaster.nl
Informatie over eigendom en gebruik 
van vastgoed en ruimte in Nederland. 
De informatie is grotendeels openbaar 
en beschikbaar.

www.bagviewer.kadaster.nl 
Basis registratie Adresssen en 
Gebouwen (BAG).

www.kadastralekaart. om
Gratis online kadasterkaart. 

www.indebuurt.nl
at speelt er  in de stad. Actualiteiten, 

nieuws en nieuwtjes.  

www.bodemloket.nl
Vindt locaties waar de bodemkwaliteit 
is beïnvloed.

www.rijksoverheid.nl 
Is de website van het Rijk. Nieuws en 
informatie van de regering en de 
ministeries op 1 plek.

www.belastingdienst.nl
Startpunt voor belastingen, toeslagen 
en douanezaken. 

www.klaassenbv.nl
Ga voor meer te koop/te huur staande 
horecabedrijven naar onze website

www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplannen, structuurvisies 
en algemene regels die gemaakt zijn 
door gemeentes, provincies en het 
Rijk.

www.zonnegrens.nl
Analyse van de zon en de schaduw op 
ieder moment van de dag. 
Is een online kaartendienst van Google 
waarmee geografische locaties 
opgezocht kunnen worden. 

www.maps.google.nl
Is een online kaartendienst van Google 
waarmee geografische locaties 
opgezocht kunnen worden. 

www.alle ij ers.nl
Bekijk alle cijfers voor Nederland of per 
gemeente, wijk of buurt.



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




