


Mayflower
Andalusië 9
2037 AT Haarlem

Chinees Specialiteiten Restaurant Mayflower is 
gevestigd in het altijd gezellige Centrum Schalkwijk in 
Haarlem. Het betreft een tussengelegen (horeca) 
bedrijfspand aan de westelijke zijde van het 
winkelcentrum gelegen aan de doorgaande weg. 
Centrum Schalkwijk biedt een variëteit aan retailers en 
omdat het ook nog eens overdekt is trekt het vele 
tienduizenden bezoekers.

Vanuit de regio goed bereikbaar per openbaar vervoer, 
fiets en auto. Goede aansluiting  op de uitvalsweg de 
N205 die opgaat in de A9. Verder biedt Centrum 
Schalkwijk voldoende goedkope / gratis 
parkeergelegenheid. De eerste drie uur betaal je 50 
eurocent per uur en vanaf 18.00 uur hoef je niet meer 
te betalen. Op donderdag tot 21.00 uur. 
Koopzondagen zijn dan wel weer gratis. Door de 
goede bereikbaarheid is afhalen bij Mayflower dan ook 
populair. 

Centrum Schalkwijk wordt de komende jaren 
vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk 
stadsdeelcentrum. Er wordt gewerkt aan toevoeging 
van functies als wonen, werken en uitgaan. Schalkwijk 
krijgt met deze ontwikkelingen een levendig 
multifunctioneel stadshart.

Haarlem is een stad en gemeente in Nederland en de 
hoofdstad van de provincie Noord-Holland. En is na 
Amsterdam de grootste stad van Noord-Holland. Ten 
oosten van Haarlem liggen Amsterdam (19 km) en 
Schiphol (13 km) en de kust 7 km ten westen.



Chinees Specialiteiten Restaurant Mayflower is 
al sinds 36 jaar gevestigd aan de Andalusië 9 in 
de wijk Schalkwijk te Haarlem. De zaak is 
overgegaan van vader tot zoon, waardoor 
authentieke gerechten bewaard zijn gebleven en 
nog steeds met veel liefde worden gemaakt. De 
Babi Pangang Speciaal is niet voor niets één 
van de populairste gerechten op de kaart. 

De klant heeft de keuze om via bezorging, afhaal 
of a la carte in het restaurant te genieten van 
traditionele Chinese gerechten. Het merendeel 
kiest voor bezorging en afhaal, maar het 
restaurantbezoek blijft een belangrijke pijler 
(75/25). Ze staan bekend om een goede prijs 
kwaliteit verhouding en een snelle bezorging.   

Omdat Mayflower het enige chinees restaurant 
in Schalkwijk en omgeving is, komen veel 
klanten uit de directe omgeving. De onderneming 
kent dan ook een grote aandeel vaste 
klanten. De doelgroep bestaat uit de particuliere 
markt en is heel breed, van jong tot oud. 

Het restaurant is zes dagen in de week geopend 
van 12.30 uur tot 21.30 uur. 

www.mayflower-haarlem nl 



Mayflower kent 2 ingangen; één voor het afhaal 
gedeelte en één voor het restaurant. Bij beide komt 
men binnen aan de voorkant via het overdekte terras 
gedeelte. 

De entree aan de linkerkant is bestemd voor het afhaal 
gedeelte. Dit is een ruime lange toegang met achterin 
de balie waar aan de bar besteld kan worden. Tevens 
staan hier aan weerszijden een aantal stoelen 
opgesteld waar men kan wachten op hun bestelling. De 
ruimte is aan de linkerzijde voorzien van een grote foto 
print van metropool Hong Kong. Dit geeft de ruimte een 
strakke en professionele uitstraling. 

De andere entree is gepositioneerd in het midden van 
de voorkant en geeft toegang tot de garderobe waarna 
men het restaurant inloopt. Zowel links als rechts zijn 
vanaf de ramen de tafels ruim opgesteld. Halverwege 
aan de linkerzijde bevindt zich de logisch geplaatste bar 
met een tapkraan, koffiezetautomaat, koelingen, 
spoelbak en een counter. De gehele rechterzijde wordt 
gebruikt voor zitplaatsen.

Na het passeren van de bar bevinden zich de 
gescheiden dames- en herentoiletten aan weerszijden  
rechts achterin het pand. 

Hier bevindt zich ook de toegang tot de dienstruimten. 
Aan de linkerzijde is de ruime keuken te vinden en aan 
de rechterzijde een grote koeling en voldoende 
opslagruimte. Het afhaal gedeelte wordt bediend 
middels een opening in de muur, die uitkomt bij het bar 
gedeelte. Het restaurant wordt uitgeserveerd via de 
toegang naast de bar.



Het bouwjaar van het pand is 1971.
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Voor zover bekend functioneren de technische 
installaties naar behoren.
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Vet an p t aangesloten op het riool 



Gegevens via allecijfers.nl of indebuurt.nl per 1 
januari 2018-2020:

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.

Haarlem is een gemeente in de provincie Noord-
Holland. Gemeente Haarlem heeft afgerond een 
totale oppervlakte van 3.209 hectare, waarvan 
2.917 land en 292 water (100 hectare is 1 km2). 
De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.524 
adressen per km2.

162.961
 77.812

€ 29.100
17.105

Aantal inwoners:
Aantal huishoudens: 

Gemiddeld inkomen per inwoner: 
Aantal bedrijven:  
Waarvan handel en horeca: 3.125



Het winkelcentrum wordt de komende jaren 
vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk 
stadsdeelcentrum: Schalkstad. De ontwikkeling 
van het bouwblok en de herinrichting van de 
openbare ruimte op het Floridaplein zorgen 
ervoor dat Schalkstad de verbindende factor 
wordt binnen de wijk. Alle kleuren en culturen 
van Schalkwijk komen hier samen. Een locatie 
met rustig wonen aan het water en genieten van 
het uitzicht, omringd door een kleurrijke 
ontmoetingsplek en uitgebreide voorzieningen.

Zo worden 156 nieuwe appartementen 
bijgebouwd. De strategische uitbreiding van het 
winkelaanbod en looproutes in het centrum en 
de komst van bioscoopketen Kinepolis 
versterken de aantrekkingskracht van het 
gebied. Dit alles wordt gerealiseerd op het 
Floridaplein en een groot gedeelte van het 
Californiëplein.

De bouw is gestart in het voorjaar van 2019 en 
de oplevering staat gepland voor het tweede 
kwartaal van 2021.

Ontwikkeling Schalkstad

Bron: am.nl
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Kadaster
Kadast aal be end e eente Haarlem  
se tie Y  n e  1993 A4, t 218 

2  Appartementsrecht met actieve VVE 
(€1.100,-- per maand). 

Andalusië 9 te Haarlem, A1 locatie, deel 
van winkelcentrum Centrum Schalkwijk.
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Bestemmingsplan Schalkstad 1e fase 
ontwikkeling d.d. 22-09-2016. Centrum-1 
bestemming  O a  horeca 2 restaurants  
V  ee  in : www. i teli eplannen nl

V ld et aan de b and eili eidseisen   
ee t e ent een nt le plaats e nden

Inrichtingseisen
V ld et aan de in i tin seisen  

Verkoopruimte: a  134 2

Keuken + opslagruimte:  ca. 82 m2

Terras: ca. 30 m2

esta ant: 
Te as:

a  70 zitplaatsen
a  40 zitplaatsen mogelijk 

  
• Onderdeel van winkelcentrum
• Enige Chinees restaurant in

Schalkwijk
• Ligging pand aan doorgaande weg
• Goede bereikbaarheid
• Ruime parkeergelegenheid
•
•

Stabiele omzet en goed resultaat
Regio is in ontwikkeling, toename
woningaanbod en aantrekkingskracht

• Inventarislijst
• Vergunningen
• Winst- en verliesrekening
• Bestemmingsplan
• Kadaster
• Personeelsoverzicht

Vraag de adviseur naar de bijlagen.
 

Geen b e i  e pli tin en

Geen le e an ie s e pli tin en

Inventaris / bruikleen / lease
De aanwezige inventaris bevindt zich in 
goede staat. Er zijn geen bruikleen-
goederen en twee leasecontracten voor 
een fiets en scooter. 

Voorraden
De vraagprijs is excl. handelsvoorraden. En 
dienen te worden overgenomen tegen de 
inkoopprijzen.



€ 495.000 - k.k.  € 250.000 -
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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



nade e in atie aan te a en  lle ni atie dient itsl itend te e l pen ia

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 heer J. (Jamie) Kleijne
Bedrijfsadviseur Noord Holland 
Wiekenweg 56B
3815 KL Amersfoort

033 258 133 006 45 21 01 58 
j.kleijne@klaassenbv.nlE-mail

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.

Telefoon  

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




