
 

 

 
 

 

 

         Vrijblijvende aanbieding  

 

 

 

 

 

 

 

  



 Peter Klaassen, horecamakelaar 

p.klaassen@klaassenbv.nl  

telefoon 06 53148902 

code PEKL 18.010 

 

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. 

 

Klaassen Horecamakelaardij heeft onlangs een leuke pizzeria in Oude-Tonge in verkoop genomen. Ristorante pizzeria La Mora ligt in het 
wijkcentrum van Oude-Tonge omringt door diverse winkels. La Mora biedt u veel mogelijkheden, haal een lekkere maaltijd af, kom lekker eten in 
de zaak of op het terras in het zonnetje, maar u kunt uw bestelling ook thuis laten bezorgen. Mogelijkheden genoeg dus!!  
 
La Mora is een prima onderhouden zaak van zo'n 55 vierkante meter. Binnen zijn er zitplaatsen voor 32 klanten en op het terras zijn ook nog 20 
zitplaatsen. Verder is er een woning aanwezig met eigen opgang van zo'n 60 vierkante meter, het is niet mogelijk om alleen de horecavoorziening 
te huren. De huurprijs van de woning is 750 per maand en beschikt over 2 slaapkamers. De huurprijs van de horeca ruimte bedraagt 2028 euro 
per maand en is vrij van BTW. De vraagprijs inventaris/goodwill is 135.000 euro k.k.  
 
Kenmerken: 
- ca. 55 vierkante meter 
- inclusief woning met eigen opgang (750,- per maand) 
- huurprijs horeca 2028,- per maand 
- met terras 
- omringt door winkels in het centrum van Oude-Tonge 

 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over de mogelijkheden van Heer & Meester, aarzel dan niet om ons te 
contacten. 
 
info: Horecamakelaar Peter Klaassen 06 - 531 489 02  
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Vraagprijs 
inventaris en 

goodwill 
 

€ 135.000,- 
 

Huurprijs 
 

€2028,- 
per maand excl. BTW 

 
 
 

Omzetindicatie 
   € 182.500,- 

 

Locatie 
 

Wijkcentrum van 
Oude-Tonge 

Bijzonderheden 
 

Woning aanwezig 
 

Bezorgen, afhalen en 
in het restaurant 

eten. 
 

Met een terras 
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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  
Kantoor Rotterdam 
Bedrijfsadviseur Peter Klaassen 
Bedrijfsadviseur Erik Meijer 
Maaskade 109 B 
3071 NH Rotterdam  
 
Telefoon  | 06 –53148902 
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  

 


