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Apeldoorn | Lunchroom
Gegevens
Status
Verkocht
Objectnummer
VMH2-464
Plaats
Apeldoorn
Provincie
Gelderland

VERKOCHT | NIET MEER BESCHIKBAAR

Ter overname: zeer goed lopende lunchroom in
Apeldoorn
In Apeldoorn, Gelderland staat deze zeer goed lopende lunchroom
te koop. Délifrance Apeldoorn is al jaren een bekende plek in de
Apeldoornse binnenstad.
Het bedrijf behaalt al vele jaren een goede en constante omzet. Om
gezondheidsredenen staat de lunchroom nu te koop.

Prijs invgw
€ xx.xxx,-

Momenteel rust er nog een franchiseovereenkomst op met
Délifrance. De nieuwe eigenaar kan met Délifrance in overleg over
voortzetting en op welke voorwaarden.

Prijs huur
€ x.xxx,- per maand

Indeling

Prijs borg
Drie maanden
Bedrijfsoppervlakte
110 (BAG)
Bedrijfswoning
Nee
Terras
Ja
Brouwerijverplichting
Nee
Speelautomaten
Nee
Leveranciers
Ja

Vier meter brede pui aan de winkelstraat met een lange
verkoopcounter. Deze dient meteen ook voor take-away. Binnen telt
de lunchroom om en nabij de 52 zitplaatsen.
Kleine spoelkeuken aan de achterkant met vriescel.
Nette gescheiden toiletgroepen. Zij- en nooduitgang.
Terras
Met zicht op het winkelend publiek in de winkelstraat is er een terras
mogelijk met circa zestien zitplaatsen.
Verplichtingen
Brouwerij: Nee Automaten: Nee Personeel: Ja Leveranciers: Ja
energie (t/m 2020) camerasysteem (t/m 2021) afval (t/m 2022)
telecom (t/m 2023)
Bijzonderheden

Personeel
Ja

Bij de verkoop behoort ook de website
www.ontbijtserviceapeldoorn.nu. Er wordt momenteel nog geen
lunch (bezorgen aan bedrijven) en-of catering opdrachten
aangenomen en verzorgd. Hier is dus nog een goede kans op omzet
te behalen.
Délifrance Apeldoorn is een mooi en gezellig horecabedrijf voor een
zeer goede omzet en dito rendement.
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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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