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Gegevens

Pachter gezocht voor horeca op
camping

Status
Verpacht

VERPACHT – NIET MEER BESCHIKBAAR

Objectnummer
VMH2-342

Namens het bestuur van de Stichting tot Behoud en Beheer van de
Fransche Kamp (SBBFK) zoeken wij een exploitant voor de bar en
het terras van seizoenkampeerterrein De Fransche Kamp.

Plaats
Bussum
Provincie
Utrecht
Prijs pacht
€ xxx,- per maand
Prijs borg
€ 1.000,Bedrijfswoning
Nee
Terras
Ja
Brouwerijverplichting
Nee
Speelautomaten
Nee
Leveranciers
Nee
Personeel
Nee

Wij zoeken iemand met gastvrijheid en ondernemingszin, die van 15
maart tot 30 september op de Fransche Kamp met het bestuur, de
Kampeerbelangenvereniging voor kampeerders en bezoekers een
gastheer kan zijn.
De taken zijn:
De exploitatie van de bar en het terras Het gastheer / gastvrouw zijn
voor alle kampeerders/bezoekers.
Onder exploitatie wordt verstaan:
Het volledig zelfstandig beheren van alle in- en verkoop van dranken
en spijzen De bediening van de bar. Het organiseren van
recreatieve activiteiten in de recreatieruimte in overleg met KBV Het
Gooi Het verkopen van wasmunten Het verzorgen van de
verspreiding van post voor kampeerders Het informeren van
toekomstige kampeerders over De Fransche Kamp De ontvangst en
administratie van kort kampeerders Schoonhouden recreatieruimte
en terras Bediening verwarming, ventilatie, verlichting en dergelijke
Bediening geluids- en lichtapparatuur Klein onderhoud
De bar en het terras zijn in ieder geval tijdens de schoolvakantie
dagelijks open voor kampeerders. In voor- en naseizoen is de
recreatieruimte op maandag gesloten. Openingstijden worden in
overleg vastgesteld.
Regelmatig is er tussentijds overleg tussen SBBFK en exploitant.
Eind juli vindt een evaluatie-overleg plaats.
Indeling:
Zeer ruime kantine met grote bar en biljarttafel, dartborden en
podium. In de keuken is alle apparatuur aanwezig. Gescheiden
toiletten. Ruime opslag.
Terras:
Ruim terras met picknickbanken en voldoende zitjes.
Bedrijfswoning:
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Er is geen woning aanwezig, maar u zou eventueel een caravan
kunnen plaatsen.
Bijzonderheden:
De pacht bedraagt € x.xxx,- excl. BTW per jaar. De camping is
gedurende zes maanden van het jaar geopend.
Daarnaast wordt er een borg gevraagd van € 1.000,-

Page 3/5

Page 4/5

Disclaimer
Deze presentatie is door ons met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie,
waarvoor wij in belangrijke mate afhankelijk zijn van derden, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid. Deze advertentie is uitsluitend bedoeld als reclametekst met een wervend karakter.
Aan de inhoud van de tekst kunnen geen rechten ontleend worden. Alle maten zijn circa-maten. Alle
genoemde bedragen zijn indien van toepassing exclusief BTW. Wij adviseren u dringend alle gegevens
die voor u van belang zijn grondig te controleren.
Wij beschikken waarschijnlijk over meer informatie. Aan serieuze gegadigden stellen wij deze graag
beschikbaar.
In verband met discretie verzoeken wij u niet rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemer(s),
personeel, accountant, leveranciers of andere personen die een relatie met het bedrijf hebben.
Bezichtiging van het object vindt alleen plaats op afspraak en in aanwezigheid van de makelaar.
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen de
(particuliere) verkoper en de (particuliere) koper is niet rechtsgeldig. Er is pas sprake van een
rechtsgeldige koop als de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Een
bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de
koopovereenkomst wordt niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.
Deze projectinformatie is niet bedoeld als aanbod!
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