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GEZOCHT | Horecalocatie
Gegevens
Status
Geen Status
Objectnummer
VMH2-558
Plaats
Barneveld
Terras
Ja
Brouwerijverplichting
Nee
Speelautomaten
Nee
Personeel
Nee

Vanwege een herbestemming van hun huidige locatie
zoeken twee ondernemende dames een nieuwe
uitdaging / horecalocatie.
Door inkrimping van het aantal horecavergunningen in de gemeente
Barneveld zoeken deze twee horecaondernemers een nieuwe
locatie voor hun zeer succesvolle restaurant.
Hun huidige horecabedrijf bevindt zich in de natuur en wordt
omgeven door hoge bomen met heerlijke terrassen.
Het restaurant staat hoog aangeschreven en kenmerkt zich door
informele sfeer en hoogwaardige gerechten waarbij gebruik gemaakt
wordt van een scala aan streekproducten. Ook het zeer toegewijde
personeel met haar gastvrouw wordt geroemd.
De nieuwe locatie behoeft niet al te groot te zijn. Maximaal aantal
couverts binnen: tot 50-60 personen. Buiten: circa 60-65 couverts.
Belangrijker dan de grootte van het bedrijf zijn vooral de uitstraling
en de omgeving ervan. Ook buitenteras(sen) en voldoende
parkeervoorzieningen zijn een voorwaarde.
Heeft u of weet u iets? Neem dan contact op met Roelof Wester.
Het delen van dit bericht wordt zeer op prijs gesteld.
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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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