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 Bedrijfsadviseur Peter Klaassen 

p.klaassen@klaassenbv.nl 

telefoon 06 53 148 902 

code Pekl: 15.007 

Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende geval aanspraak op een uitkering geeft. 

 

Sense of China Rotterdam-Hoogvliet 
 
“Geniet van ons wereldse buffet met open keuken bereiding. Laat u verrassen door gerechten uit de Wok, een eeuwenoude Chinese Traditie. Proef de passie 
uit Zuid-Europa met de Mediterrane BBQ. Ontdek de Japanse keuken van de Teppanyaki plaat en ervaar de trend van heerlijk versbereide Sushi’s in grote 
variëteit” 
 
Regelmatig krijgt Klaassen Horecamakelaardij zaken in de verkoop die het predicaat “pareltje” rechtvaardigen. Deze “All You Can Eat“ family restaurant, 
onder de rook van Rotterdam, is er zo één. Dit restaurant is gelegen in een middelgrote winkelcentrum onder de rook van Rotterdam, met een uitstekende 
logistieke bereikbaarheid van omliggende gemeentes en GRATIS parkeren voor de deur. Ondanks het feit dat er in de directe omgeving in 2014 twee andere 
grote sushi/wereldkeuken zaken zijn geopend heeft deze zaak door klantenbinding en kwaliteit  de omzet weten vast te houden. Een meer dan uitstekende 
cashflow maakt deze zaak zeer interessant voor overname. 
 
Het bedrijf bestaat 13 jaar en het interieur is enkele jaren geleden helemaal vernieuwd. 
In de loop der jaren heeft het bedrijf een grote naam in de wijde omtrek weten te genereren welke zich ook vertaald in de omzetten. De totale oppervlakte 
van circa 800 m2 biedt plaats aan minimaal 360 gasten. Momenteel is het restaurant geopend van maandag t/m zondag van 16.30 uur tot circa 22.00 enkel 
voor het diner.  
 
De huidige eigenaren staan open voor een overname van het bedrijf waarbij geïnteresseerden de kans krijgen om dit mooie bedrijf voort te zetten. Gezien de 
huidige openingstijden en het aanbod heeft het bedrijf nog volop groeipotentie. Een financiering van de bank behoort tot de mogelijkheden waarbij een eigen 
inbreng van minimaal 25% is vereist. 
 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met: 
Horecamakelaar Peter Klaassen, 06 - 53 14 89 02 of per mail: p.klaassen@klaassenbv.nl. 
 
KENMERKEN:  
Omzet:  Topsegment, op aanvraag 
Vraagprijs pand / inventaris / goodwill:  Op aanvraag 
Huur:  € 9.000 per maand, excl. BTW 
 
TREFWOORDEN: 
- Restaurant / Chinees / Wok / BBQ / zelfbediening / Sushi / Teppanyaki / All You Can Eat 
- Omzet topsegment / lift aanwezig 
- Code: PEKL 15007 
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Sense of China 
 

Oppervlakte  
ca. 800 m2 

 
Ca. 360 zitplaatsen 

 
 

 
Topsegment 
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Marktconforme 

huurprijs  
€9000 excl. btw 

  
Gratis parkeren 
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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 makelaar 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 makelaar.  
 
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 bedrijfsadviseur om een 
bezichtiging in te plannen of nadere informatie aan te vragen. Alle mondelinge 
en schriftelijke communicatie dient uitsluitend te verlopen via:  
 
Klaassen Horecamakelaardij B.V.  
Bedrijfsadviseur Peter Klaassen 
Kantoor Rotterdam 
Maaskade 109 B 
3071 NH Rotterdam  
 
Telefoon  | 06 – 53 148 902 
e-mail  | p.klaassen@klaassenbv.nl 
 
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.   
________________________________________________________________________ 
Hoofdkantoor Klaassen makelaardij I Wiekenweg 56B I 3815 KL Amersfoort I 033-258 13 30  

mailto:p.klaassen@klaassenbv.nl
https://www.facebook.com/klaassenmakelaardij/
https://twitter.com/klaassenbv
http://klaassenbv.nl/

