
ID 2077 Paul Gabriël 

Paul Gabriëlstraat 60 

2596 VG, Den Haag 



 

Inleiding 
In het populaire Benoordenhout is deze lunchroom gevestigd. 
 
De Paul Gabriëlstraat is een zijstraat van de Hoytemastraat, een 
drukke winkelstraat met zelfstandige ondernemers. 
 
Paul Gabrïël is een gezellige lunchroom, deze is alle dagen in de 
week geopend van 08.30uur tot 17.00uur. Thans is de vrijdagavond 
de enige avond dat Paul Gabriël geopend is voor diner.  
De openingstijden kunnen maandag tot en met zondag worden van 
07.00uur tot 23.00uur.  
Er is een dubbele toiletgroep aanwezig, er mag dus alcohol 
geschonken worden. 
De keuken is in januari 2017 helemaal vernieuwd. 
Binnen telt 30 zitplaatsen, buiten op het zonnige terras zijn ongeveer 
16 zitplaatsen.  
 
De doelgroepen in deze wijk zijn de middelbare scholieren, er 
bevinden zich drie middelbare scholen in de nabije omgeving, de 
bewoners en de mensen werkend in één van de omliggende 
kantoren. 
 
 



 

Ligging 

Paul Gabriël ligt in het populaire Benoordenhout. 

Het winkelgebied “de Hoytema” is een onderdeel van Benoordenhout, waarvan de Paul Gabriëlstraat een zijstraat is. 

Benoordenhout telt ongeveer 14.000 inwoners, waarvan de populatie in de laatste jaren flink is verjongd. 

Het aanbod in horeca is de laatste jaren toegenomen, wat een goede ontwikkeling voor de buurt is geweest. Er is geen 
leegstand en de diversiteit in aanbod neemt toe. 

 



 

Kenmerken 

Vraagprijs inventaris / goodwill 

€ 59.000,-  

Aantal m² 

55 

Huurprijs registergoed 

€ 1.250,00 

Vraagprijs registergoed 

N.V.T. 

Bankgarantie 

3 maanden huur 

Vergunningen 

Categorie 1 met alcohol 

Woning 

N.V.T. 

Omzetindicatie  

Op aanvraag 

 

Adres  

Paul Gabriëlstraat 60 

2596 VG, Den Haag 

Categorie  

Lunchroom  

Beschikbaar 

Per direct 

Terras 

Ja  

Zitplaatsen binnen 

30 

Zitplaatsen buiten 

16   

Reden van verkoop 

Eigenaar wil een andere weg inslaan 

Aantal geëxploiteerde jaren 

2 jaar 

 

Mogelijke openingstijden 

Ma - Zo van 07:00 - 23:00 

Verplichtingen 

N.V.T. 

Energielabel  

Niet aanwezig 

Leasecontracten 

N.V.T. 

Krachtstroom 

Aanwezig 

Vetput  

Vetafvang onder gootsteen 

Overige / extra  

Terras is eigen grond 

 



 



 

Vraagprijs: € 59.000,- 
 

Wij hebben ons best gedaan om de informatie van deze advertentie zo juist en volledig mogelijk te formuleren. U kunt hier echter geen 
rechten aan ontlenen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van enige onjuistheid. Dat geldt zowel voor onvolkomenheden 

in de inhoud van de advertentie, als voor informatie die wij van derden hebben verkregen.  

 

VDS horecamakelaars 

Tel: 070-3306687 

Email: info@vds-horeca.nl 

Website: www.vds-horeca.nl 


