
 

 

 

 

 

Ter overname: catering op vaste locatie omgeving van Wageningen 
 

Vraagprijs: € 87.500,- 

 

De huidige exploitant moet wegens gezondheidsredenen zijn werk beëindigen. De 

overeenkomst met betrekking tot de catering met de verhuurder loopt in principe nog drie 

jaar door, waarna deze verlengd kan worden. 

De meeste apparatuur is van de verhuurder. De huidige exploitant heeft daarnaast ook een 

flinke investering gedaan in eigen apparatuur en servies. 

Het gebouw is geopend van maandag tot en met zaterdag. De meeste omzet wordt 

doordeweeks behaald van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur. Tijdens 

de vakanties is de locatie wel geopend maar is het een stuk minder druk. Hierdoor is er 

voldoende mogelijkheid om ook van de welverdiende vrije tijd te genieten. 

Het rendement is zeer hoog! En er is absoluut nog voldoende mogelijkheid om de omzet 

en rendement te verhogen! 

 

 



 

 

 

De kandidaat huurder dient te beschikken over: 

• Voldoende eigen middelen 

• Voldoende ervaring in soort gelijk werk 

• Ervaring als ondernemer dan wel leidinggevende 

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden dan heeft reageren geen zin. 

Bijzonderheden 

In de buurt is ruim voldoende en gratis parkeergelegenheid. 

Het betreft hier de overname van een B.V. in verband met de lopende afspraken. 

Topkans voor de juiste ondernemer(s)! 

Contact 

Email: roelof@horecapachter.nl 

Telefoon: 06-15048789 

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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