Vrijblijvende aanbieding

Eetcafe & Restaurant
Kolkzicht
Hoofdstraat 30 te Ossenzijl - Overijssel
Deze prachtige en zeer mooi aan het water gelegen Eetcafe & Restaurant -met ruime bovenwoning wordt te koop aangeboden:
Het omvat het bedrijfspand, complete bedrijfsinventaris en inrichting, de exploitatie, goodwill en handelsnaam.
Algemene bedrijfsinformatie: Hoofdstraat 30 8376 HG Ossenzijl
Kadastraal: Gemeente Oldemarkt, sectie E, nummer 3679, groot 4 are en 87 centiare.
Het eetcafé is gevestigd in een prachtig pand aan het doorgaande water, bij de brug, midden in het centrum van het dorp Ossenzijl. Het water verbindt de
Weerribben via de Linde de Friese meren, die veel en vooral gebruikt wordt door plezierjachten. Het dorp ligt midden in het natuurgebied De Weerribben aan de
rand van Nationaal park ”De Weerribben-Wieden”. Meerder keren uitgekozen tot de mooiste plek van Nederland. Ossenzijl ligt tussen Giethoorn/Steenwijk en
Lemmer aan de doorgaande Ossenzijlerweg in de gemeente Steenwijkerland van de provincie Overijssel. Rondom en in het dorp liggen meerder
vakantieparken/campings. Aan de rand van het dorp, aan het water, wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuw vakantiepark “Waterstaete” van Roompot
vakantieparken. Het dorp heeft 550 inwoners, maar groeit enorm in de zomerperiodes, weekenden en alle vakantieperiodes.
De plaatselijke bevolking en de vele toeristen komen er graag voor een gezellig knus diner of voor een feestje. Zelfs nu met de corona. Er is voldoende ruimte
om aan de richtlijnen te kunnen houden.
Eetcafé
Restaurant/zaal ruimte
Centrale zeer nette en complete keuken
Eigen oprit naar de kavel
Ruime bovenwoning, dit s bedrijfsgebonden woning.
Ruime droge kelder via binnen en aan de voorkant bereikbaar.

Bereikbaarheid

Opstal &capaciteit

Ossenzijl is vanaf de snelweg A32
afslag 7, Steenwijk-Noord, makkelijk
te bereiken. Overigens kun je behalve
met auto, fiets en dergelijke ook met
de kano of ander watervoertuig koers
zetten naar Ossenzijl.

De opstal is opgetrokken uit metselwerk in spouw.
Het zadeldak is gedekt met pannen.
De vloeren op de begane grond zijn van beton, op
de eerste verdieping van hout.
Op de eerste verdieping zijn de voormalige
hotelkamers omgebouwd tot een fraai woonhuis
met dubbele beglazing.

Ligging

Ligging Ossenzijl ligt ten Westen van
Steenwijk, Zuid - Westen van
Wolvega en Oldemarkt, en grenst in
het Noorden aan het riviertje de Linde
/ Lende, die hier de grens vormt met
de provincie Fryslân (streek
Stellingwerven). Het is een
waterstreekdorp, gelegen aan de weg
tussen Oldemarkt en Kuinre, aan de
noordzijde van Nationaal Park
Weerribben-Wieden.
Ossenzijl is waterrijk en landelijk
gelegen en heeft een eigen
Jachthaven.
Vakantiepark
• Waterstaete Ossenzijl
•
•
•
•

Ossenzijl, Overijssel,
Nederland
Villa’s aan het water
Aanlegsteiger mét sloep
Grenzend aan natuurgebied

Natuurgebieden:
Nationaalpark De Weerribben

Het voorste gedeelte van het pand dateert uit ca.
1910 en het achterste gedeelte dateert uit 1950.
Het eetcafé is opgedeeld in meerder gedeelten.
De entree is het eetcafé met een zeer nette uitgifte
bar voor ca 40 zitplaatsen, prachtig natuurlijk
ingericht en houtenvloer.
Het achterste gedeelte wordt in de drukke
periodes bij het eetcafé aangetrokken, zodat de
capaciteit uitgebreid wordt naar max. 80
zitplaatsen. Deze ruimte is uitermate voor besloten
partijen geschikt tot ca. 45 personen.
Het fraai gelegen terras met uitzicht over het
water, gelegen voor en naast het pand en aan de
nationale fiets/wandelpaden is een zeer gewild en
biedt aan ca. 40 gasten zitplaats.
Verder bevinden zich op de begane grond een
groot kantoor met garderobe/omkleed ruimte voor
personeel, de zeer complete, doordachte en
moderne keuken, de aparte afwaskeuken,
magazijn, een gescheiden toiletgroep, een wasen droog ruimte en een personeelstoilet.
Onder het pand is een zeer grote kelder
gesitueerd met een aparte buitendeur om van
buitenaf te bevoorraden. Vriescel en koelcel.
Achter het pand is een patio met een nieuwe vet
put (2017) en parkeerplaats gesitueerd.
De bedrijfswoning is als volgt ingedeeld:
woonkamer met open keuken (50 m²), vier
slaapkamers, badkamer met toilet.
Entree van de woning heeft geen eigen entree van
buitenaf, echter dit is wel mogelijk.
Het geheel wordt verwarmd door een vrij nieuwe
cv ketel (2016/2017). De warmwatervoorziening
geschiedt via een boiler die nog zeer goed werkt.
(ca. 2000)
Energielabel: Er mag uit worden gegaan van een
energielabel G.

Vraagprijs
De vraagprijs van de opstallen en de
bedrijfsexploitatie kunt u opvragen bij
Klaassen horeca- en
vastgoedmakelaardij B.V. te
Amersfoort.
Jan Elslo
T 06 129 39 189
E j.elslo@klaassenbv.nl

Disclaimer & contactinformatie
Alle door ons en/of door de eigenaar verstrekte schriftelijke informatie is strikt
vertrouwelijk en dient op eerste verzoek te worden geretourneerd. Er heeft door de
adviseur geen controle plaatsgevonden op juistheid van de gegevens. Aan de in deze
aanbieding vermelde maten kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze
aanbieding mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd dan
na schriftelijke toestemming van de adviseur.

De informatie wordt vertrekt onder het voorbehoud van gunning en goedkeuring door de
verkoper.
Wij willen u vriendelijk verzoeken geen contact op te nemen met de
eigenaar/ondernemers, het personeel, de accountant, leveranciers, brouwerijen en/of
derden die in relatie staan tot de eigenaar/ondernemers.
U kunt direct contact opnemen met de betreffende adviseur om een bezichtiging in te
plannen of nadere informatie aan te vragen. Alle mondelinge en schriftelijke
communicatie dient uitsluitend te verlopen via:

Klaassen Vastgoedmakelaardij BV
De heer J. Elslo
Wiekenweg 56B
3815 KL Amersfoort
Telefoon
E-mail

| 06 -129 39 189
| j.elslo@klaassenbv.nl

| 033-2581330

De Klaassen groep bestaat uit Klaassen Horecamakelaardij, Klaassen
Vastgoedmakelaardij, 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 21 verschillende regio’s in Nederland, verdeeld over 4 kantoren in Amersfoort,
Rosmalen, Rotterdam en Amsterdam.
Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van o.a. NVM Business, vastgoedcert. en de NRVT.
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