
 

 

 
 

 

 

         Vrijblijvende aanbieding  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
   



 Horecamakelaar Peter Klaassen 

p.klaassen@klaassenbv.nl 

telefoon 06 531 489 02 

code PKL 18.020 

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. 

 

 
 
Te koop Italiaans Restaurant il Mago inclusief ruime bovenwoning.  
 
Dit traditionele Italiaanse restaurant bevindt zich midden in een drukke woonwijk in Sliedrecht. (ca.  25.000 inwoners) De zaak is zeer smaakvol ingericht en kan 
ook voor meerdere concepten worden toegepast.  
 
Het bedrijf beschikt over ± 60 zitplaatsen. Entree aan de voorzijde. De open keuken bevindt zich achter in de zaak. Boven de zaak is een woning mogelijk, Op 
dit moment zijn de drie slaapkamers afzonderlijk verhuurd. Veel bergruimte op de eerste etage. 
 
Bestemming: Horeca  
Parkeren:  gratis voor de deur en in de buurt  
Oplevering: In overleg met opdrachtgever 
Terras: Er is geen terras aanwezig 
 
Bijzonderheden: 
- al vele jaren een begrip in Sliedrecht  
- door bezorgen omzetstijging van 20% te realiseren 
- 3 elektrische fietsen zijn geleased 
 
Vraagprijs bedrijfsexploitatie (inventaris, goodwill, handelsnaam etc etc) bedraagt € 129.000 
Huurprijs: ca € 2.200 maand, exclusief BTW. Huur Kamers/woning n.o.t.k. 
Huurovereenkomst conform 7:290 BW Winkelruimte en overige bedrijfsruimten aangevuld met standaard horecabepalingen. 
Huurbetaling: Per maand vooruit. 
Waarborgsom: 3 maanden huur plus BTW. 
Servicekosten: n.v.t. 
  
Voor informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen met Peter Klaassen tel 0653148902, of email p.klaassen@klaassenbv.nl 
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Vraagprijs  
inventaris, goodwill, 

huurrechten 
€ 129.000  
Huurprijs  

€ 2200- ex BTW 

Woning 
Huur n.o.t.k. 

 
 

 
 
 

Locatie 
Sliedrecht  

ca 25.000 inwoners 
 

Verschillende 
concepten mogelijk 

 

Bijzonderheden 
 

Inclusief bovenwoning 
 

Pand eventueel te 
koop 
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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.  

Horecamakelaar Peter Klaassen 
Kantoor Rotterdam 
Maaskade 109 B 
3071 NH Rotterdam  
 
Telefoon  | 06 - 531 489 02 
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  
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