Veluwe | Hotel, Restaurant & Vergaderaccommodatie
Status
Inv & Gw
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Gegevens
Status
Inv & Gw
Objectnummer
VMH2-383
Provincie
Gelderland
Prijs invgw
€ 247.500,Prijs huur
€ 10.000,- per maand

Veluwe | Hotel, Restaurant &
Vergaderaccommodatie
Aan de rand van het mooie natuurgebied De Veluwe staat dit alom
bekende en goedlopende hotel te koop.
Het betreft hier een ideaal en goed onderhouden hotel met
momenteel 32 kamers. Er is een restaurant, diverse
vergaderaccommodaties en een grote (feest)zaal bij aanwezig.
Het bedrijf is omgeven door bos en uitgestrekte heidevelden welke
zeer geschikt zijn voor wandel- en fietsvakanties. Door de centrale
ligging in Nederland en de meerdere vergaderzalen is het ook zeer
geschikt voor de zakelijke gast. Door de veelzijdigheid aan
mogelijkheden leent de locatie zich uitstekend voor vergaderingen,
teambuilding en- uitjes, et cetera.

Prijs borg
Drie maanden

De huidige eigenaar is klaar voor een nieuwe uitdaging en wil zijn
horizon verbreden. Daarom staat hij open voor alle mogelijke
vormen van samenwerking.

Bedrijfswoning
Ja

Indeling

Terras
Ja
Brouwerijverplichting
Nee
Speelautomaten
Nee
Leveranciers
Ja
Personeel
Ja

Goed onderhouden hotel met ruim restaurant en een stijlvolle,
knusse Engelse hotelbar. Ook kan er een extra zaal bij het
restaurant getrokken worden, zodat er een zeer ruime feestzaal
wordt gecreëerd.
Grote keuken voorzien van alle apparatuur en meer dan voldoende
opslag.
Diverse vergaderruimtes.
Kleinschalige wellness met drie behandelruimtes, landelijke sauna
en zonnebank.
Het hotel beschikt momenteel over 32 kamers maar het aantal
hotelkamers is eventueel uit te breiden naar circa 80!
Terras
Er is een mooi en gezellig terras aan de voorzijde in een prachtige
tuin.
Bedrijfswoning
Er is een ruime bedrijfswoning boven het hotel aanwezig.
Bijzonderheden
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Er wordt op het moment samengewerkt met diverse ondernemers
op het gebied van wellness. Naar aanleiding daarvan ligt er een
volledig uitgewerkt en onderbouwd plan om het concept van het
hotel uit te breiden richting een luxe Human Resort.
Al het eigendom is belast met erfpacht en opstal. De erfpacht
bedraagt €26.000,- per jaar.
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