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Tel. 0168 - 33 54 78
info@alf-international.nl
www.alf-international.nl

Airconditioners en luchtgordijnen 
scheppen een beter werkklimaat!

Nu ook lease!!

ALF 103 x 32mm 26-01-2015.indd   1 26-01-15   15:45

10096: gezellige café met cafetaria
te Giessen. Vr.pr. Invgw € 25.000,
00 Info: 073-6101090 of HORMAX

10701: VMH2393. Café in de uitgaa
nsstraat - Enschede. Vr.pr. inv. & g.
w.: €.69.000,- HBC 0571-290690.

10716: T.k. Nacht-Feest-Muziek
Café in hartje centrum Arnhem.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420 

10762: Cafe-zaal- en discobar in
groeikern van Wehl bij Doetinchem.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420 

1077: VMH1076 CAFETARIA MET
CAFÉ, WONING BIJ DE ZEE,
Wubbolt 0591-522944

10876: Café Krazy Kangaroo hartje
centrum Stratumseind te Eindho
ven. Info: 013-5722844 of bij
HORMAX

10930: KLAASSEN BV Ter overn
ame aangeboden cafe zaal Massel
ink te Doetinchem (WIST1025)

11121: (VMH1165) Café-Bar-Cafeta
ria nabij Delfzijl OZInv €179.000,
Woning €88.000kk Wubbolt 0591-
522944

Mayur Indian 
Fine Dining nieuwe stijl 
Mayur高级印度餐厅的新风尚

Waar het gaat om de authentieke Indiase keuken is het Amster-
damse restaurant Mayur sinds 1981 een waar begrip en heeft het 
een vaste schare fans. Afgelopen maanden onderging Mayur een 
complete metamorfose waarna het zich ook in uitstraling kan 
meten aan andere prominente wereldkeukens in de hoofdstad. 

说起地道的印度美食，位于阿姆斯特丹的Mayur餐厅自
1981年以来就家喻户晓，并且拥有一批铁杆粉丝。几个
月前，Mayur经历了一次彻底且完美的彻底装修，使它在
外观上亦能立足于首都各大著名世界美食餐厅之林。

Sukhothai Street  
Food 

Express
素可泰美食街速递

Het nieuwe World of Food in 
Amsterdam Zuidoost brengt 
bezoekers ‘the world on a 
plate’. Waaronder de écht au-
thentieke Thaise smaken van 
Sukhothai Streetfood Express. 

阿姆斯特丹东南区新开张
的“美食世界”给客人们呈
上“餐盘上的世界”，其中
就有“素可泰美食街速递”
的正宗泰国美食。 

Goos Horeca餐饮设备公司作为一个理念已有26的历史。无论是餐
饮企业的室内外家具、厨房设备还是小型材料，Goos Horeca均有
库存。除此以外，还有品种繁多的各类产品，而且价格非常实惠，
更不说便捷的“现购自运”模式。需要购置什么……总能在附近找
到一家分公司！

Goos Horeca: 8 vestigingen én een complete webshop
Goos Horeca：八家分公司和一家完整的网络商店

Goos Horeca is inmiddels 26 jaar een begrip. Of het nu gaat om horecameu-
bilair voor binnen of buiten, keukenapparatuur of kleinmateriaal: Goos 
Horeca heeft het op voorraad. Naast het zeer brede assortiment, is ook 
de scherpe prijs opvallend. Om nog maar te zwijgen over de handige 
cash&carry formule. Heb je iets nodig…er is altijd wel een vestiging bij jou 
in de buurt!

Horecaspot.nl充满信心。这个真正拥有增高价值的在线平台希望辅佐餐馆、午
餐厅、咖啡馆以及其他餐饮企业重新巩固其市场地位。Jim Vieane认为这很有
必要，因为至少还有60%的餐饮业业主仍然处于困难时期。“在Horecaspot.nl
网站上，业主们可以免费查询搜索问题，系统将为他们找到并提供所需的供应
商，”Vieane说道。 

Horecaspot.nl is ambitieus. Het online platform met echt toegevoegde waarde wil restau-
rants, lunchrooms, cafés en andere horecabedrijven weer in het zadel helpen. En dat is hard 
nodig, vindt Jim Vieane, want nog altijd heeft 60% van de horecaondernemers het zwaar. 
“Op Horecaspot.nl zetten horecaondernemers gratis hun zoekvraag uit. Het systeem matcht 
vervolgens leveranciers bij die daar bij aansluiten, “ aldus Vieane. 

Horecaspot.nl 3.0 koMt eraan!
Horecaspot.nl 3.0版来了！

15723: Café Schatjes! super leuk
(feest-) café centrum van Lochem
met ruim terras op de gracht.  Mogel
ijkheid om te veranderen naar eetc
afé.  Gedeeltelijke financiering
mogelijk.  Bel voor info of afspraak;
Hevesta bv, Hans J.J.M. Festen 06-
53291399.
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Geniet, geniet, geniet....

Beste Horecaondernemer,

De tijd vliegt!, Ik heb het zo druk!, Geen tijd 
voor! Allemaal gevleugelde uitspraken die we de 
laatste tijd steeds vaker horen. Vraag het aan een 
collega ondernemer, iedereen heeft het druk.
Het druk zijn met een succesvolle job of 
onderneming voldoet aan de maatstaven in 
onze westerse maatschappij. Je moet het 
tegenwoordig wel druk hebben, anders hoor je er 
niet meer bij of men denkt dat er iets met je aan 
de hand is.
Natuurlijk hebben we het graag druk. We zijn 
druk bezig met de dagelijkse gang van zaken. 
We hebben graag een volle zaak waarbij we 
druk zijn met de gasten. Het druk hebben 
betekent immers geld in het laatje en daarmee de 
financiële vrijheid om leuke dingen te doen.

“Tijd is geld” sterker nog “Tijd is schaars en 
kostbaarder dan geld”. Het is een van de weinige 
dingen die de mens niet kan maken. Als deze 
seconde voorbij is, krijg je die niet meer terug. 
Die euro verdien je wel weer eens terug.
Wordt het dan niet eens tijd om te stoppen met 
het modeverschijnsel “Het druk hebben” en ook 
te gaan genieten van de andere dingen in het 
leven. 

Veel mensen zijn bang om risico´s te nemen. 
Angst om te falen, zekerheden te verliezen en 
wat andere mensen van ze zullen denken als ze 
het niet meer “druk hebben”. 
Echter u heeft in het verleden risico genomen 
om een eigen bedrijf te starten. U weet hoe het is 
om een risico te nemen. Neem de stap om meer 
te gaan genieten van de leuke dingen in het leven
Dus stap uit de “te druk” zijn modus en ga zo 
veel mogelijk genieten. 

Ga eens gezellig met de familie een terrasje op. 
Geniet van een heerlijk glas wijn. Bezoek eens 
wat vaker een restaurant, of ga met uw partner 
een weekend weg naar een leuk hotelletje.
Plan eindelijk eens die afspraak met die oude 
jeugdvriend in.
Neem de kinderen eens onverwachts mee naar 
de bioscoop. 
Plan voor jezelf dagelijks een andere leuke 
activiteit in van minimaal 10 minuten, al is het 
zelfs een wandeling.
Neem de tijd om deze editie te lezen en vergeet 
vooral niet het beursbezoek aan Horecavakbeurs 
Gastronomie op 9 en 10 november in uw agenda 
te zetten om te genieten en nieuwe indrukken op 
te doen.

Tijd is namelijk relatief, met andere woorden 
hoe meer je geniet des te meer tijd je lijkt te 
hebben.

Geniet, Geniet, Geniet

Tot de volgende keer

Marc Mentink

享受，享受，享受……

尊敬的餐饮业主们：

时间过得飞快！、我很忙！、没时间！，这

些都是我们近来听到越来越多熟悉的话语。

打听一下同行的业主，人人都很忙碌。

忙于成功的职业生涯或经营企业符合我们西

方社会的准则。如今你必须忙碌，否则你就

是局外人，或者别人会认为你遭遇麻烦了。

当然，我们乐意忙碌着，忙着处理日常事

务，希望在满座的餐厅接待客人。忙碌毕竟

意味着抽屉里的金钱，以及因此为了做自己

喜欢的事而带来金钱上的自由。

“时间是金钱”，但事实上“时间比金钱更

加稀有，更加珍贵”。时间是少数人类无法

创造的东西之一。每当这一秒钟过去了，你

再也无法挽回。而那些欧元，你还会有机会

再赚回来的。

如果连停止“很忙”这一时髦现象的时间都

没有，那么如何去享受生活中的其他事。

许多人害怕冒险，害怕失败，害怕失去确定

性，害怕不再“忙碌”时，其他人将如何评

价自己。

但是，您在过去已经冒险开创了自己的企

业，知道如何承担风险，那么就更多地去享

受生活中美好的事物。

因此，走出“太忙”这一模式，尽可能去享

受吧。

去和家人一起坐一坐露天餐厅，享受一杯美

酒。经常下下馆子，或者和伴侣找一家好酒

店共度周末。

最终找个时间和少年时代的老朋友见个面。

即兴与孩子们一起去看一场电影。 

每天为自己安排至少10分钟喜欢的活动，即

使只是散散步而已。

抽一点时间阅读本期杂志，特别提醒不要忘

了在日程表上记下参观11月9和10日举办的

餐饮博览会，去享受一下，并且获得一些新

的印象。

时间是相对的，换句话说，你享受得越多，

似乎就能拥有更多的时间。

享受，享受，享受

下期再见！

Marc Mentink

Voorwoord 前言
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Mayur Indian Fine Dining 
nieuwe stijl 
‘De babi pangang is bij ons nog niet verdwenen’

Mayur高级印度
餐厅的新风尚 
焕然一新展示国际范儿

Waar het gaat om de authentieke Indiase keuken is het 

Amsterdamse restaurant Mayur sinds 1981 een waar 

begrip en heeft het een vaste schare fans. Afgelopen 

maanden onderging Mayur een complete metamorfose 

waarna het zich ook in uitstraling kan meten aan andere 

prominente wereldkeukens in de hoofdstad. 

说起地道的印度美食，位于阿姆斯特丹的Mayur餐厅

自1981年以来就家喻户晓，并且拥有一批铁杆粉丝。

几个月前，Mayur经历了一次彻底且完美的彻底装

修，使它在外观上亦能立足于首都各大著名世界美食

餐厅之林。
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Mayur introduceert Indian Fine 
Dining met International Metropolitan 
Standards. Het restaurant, gelegen aan 
het einde van de Korte Leidsedwarsstraat, 
werd bijna 35 jaar geleden opgestart door 
Pramod Sharma. Bij het overdragen van het 
restaurant aan de nieuwe generatie, gaf hij 
zijn zoon Prashant Sharma de vrije hand 
om Mayur klaar te maken voor de volgende 
decennia. Dat resulteerde in een atmosfeer 
die ongekend is voor de Indiase restaurants in 
Nederland.  

Hoog niveau
Bij binnenkomst valt direct de grote bar op 
waar de bediening strak in het zwart gekleed 
een aperitief inschenkt, zoals een goed glas 
wijn van de internationale wijnkaart of 
een Indiaas Cobra biertje. Ook is er keuze 
uit 11 bijzondere cocktails, de meeste met 
een Indian touch en allen speciaal gecreëerd 
door The Fabulous Shaker Boys.  Naast de 
bar staan in de mooi verlichte, donkergetinte 
lounge langs de muur lange banken met 
zachte fluwelen kussens in de kleuren van 
Indiase specerijen en kruiden. De gasten 
hebben de keuze om aan de bar te eten of 
aan tafel te gaan in het restaurant. Ook hier 
is gekozen voor donkere kleuren met aardse 
tinten, zachte en moderne stoffen en alles 
in harmonie met de Indiase kunstwerken 
aan de muren. Vanaf de tafel kijk je de 
keuken in waar het verse naanbrood in de 
originele tandoor oven wordt gebakken. 
Achter de tandoor hangen de spiesen met 
diverse vleesbereidingen te wachten om 
gegrild te worden. De gast kan zo precies 
volgen met welk gerecht –overigens allemaal 
glutenvrij - de chef bezig is. En niet alleen 
zien. De heerlijkste geuren verspreiden zich 
over het restaurant en de Noord Indiase 
keuken laat zich van zijn beste kant zien 
met Madras en Vindaloo Curries, Tandoori 
gerechten met de gloed van houtskool en 
Biryanis. Een aanrader is de signature dish 
Butter Chicken, zachte stukjes kip in een 
zeer romige tomatensaus. Verder is er een 
overvloed aan vegetarische gerechten met 
bijzondere specerijen. Een diner bij Mayur is 
avondvullend en een combinatie van 
gerechten per persoon en shared dining. Met 
de uitstekende wijnen erbij, geadviseerd 
door wijnkoperij De Gouden Ton, en de 
persoonlijke service en uitleg over de Indiase 
keuken ben je echt een avond uit.

Imago
Prashant Sharma (37) trad op jonge leeftijd 
stap voor stap in zijn vaders voetsporen, 
maar niet zonder slag of stoot. “Op 18-jarige  
leeftijd werkte in de weekenden en avonden 
bij Mayur achter de bar. Ik was ondernemer 
in de kledingbranche, maar voelde me vooral 
erg thuis binnen de exclusieve sfeer die mijn 
vader met zijn restaurant had weten neer 
te zetten. Het plan ontstond om die sfeer 
van exclusiviteit uit te breiden richting een 

loungebar in nachtclubsfeer zodat gasten 
hun avond bij Mayur konden verlengen. 
Zakelijk gezien was de lounge een succes, 
maar uiteindelijk voelden we er toch meer 
voor om te gaan voor 100% focus op het 
restaurant. Met daarbinnen plaats voor een 
lounge-achtige sfeer en een cocktailbar. Dit 
is met de recente verbouwing gerealiseerd.”

Next step
Sharma geeft aan veel te hebben gereisd: 
“Natuurlijk bezoek ik dan ook zoveel 
mogelijk Indiase restaurants. Het is goed 
om te vergelijken ook op die manier scherp 
te blijven. Binnen Nederland is het Indiase 
restaurant zoals mijn vader dat heeft 
neergezet op zijn beurt ook voor anderen 
van grote invloed geweest. Veel van de 
huidige Indiase chefs en restaurateurs zijn 
leerlingen van mijn vader. Hij begeleidde 
zijn leerlingen volgens de regel ‘mijn wil 
is wet’. Smaak en consistentie zijn altijd 
enorm belangrijk voor hem geweest. Het 
bewaken van smaak en kwaliteit is nog 
altijd een rol die mijn vader in het huidige 
Mayur vervult. Wie jaren geleden bij Mayur 
heeft gegeten herkent in de gerechten nog 
altijd de Mayur spirit van mijn vaders 
filosofie en keuken. De top willen bereiken 
binnen ons segment, de Indiase keuken en 
een deel van de Oosterse keuken, is the next 
step die we willen realiseren. Die ambitie 
geldt niet alleen voor mij, maar voor 
het hele team. Wanneer je perfectie wilt 
realiseren dan kun je dat niet alleen. Het 
hele team is dan ook bij het proces rondom 
de verbouwing betrokken geweest. Ik heb 
ze tientallen vragen gesteld en wilde hun 
mening weten over de talloze componenten 
die een restaurant tot een mooi bedrijf 
maken. Van menu tot kleding en van kleding 
tot gedragscodes. Alles gesteld vanuit de 
vraag: Hoe bereiken we dat hogere niveau? 
We hebben heel lang Mercedes gereden, 
maar willen nu in een Rolls Royce stappen. 
De metamorfose en de kijkrichting die dat 
met zich meebracht bleek voor iedereen een 
leuke uitdaging. Na jaren van samenwerken 
binnen Mayur is het team familie geworden. 
Ik wil dat ze goed in hun vel zitten. Mijn 
doel is geen kwantiteit, maar kwaliteit.”

“Dit jaar bestaat Mayur 35 jaar. Nog altijd 
mogen we nieuwe gasten verwelkomen. 
Daar zit een groeiende groep geoefende 
restaurantbezoekers bij. Wanneer ook zij 
tevreden zijn en zeggen dat het helemaal top 
was, dan is dat een groot compliment. Mijn 
vader begon zijn loopbaan als leerlingkok 
in zijn geboorteplaats New Dehli. In 1998 
streek hij neer in Amsterdam. We willen 
graag dat Mayur nieuwe stijl op elke gebied 
een ervaring is en blijft. Het is gelukt om 
met behoud van onze geschiedenis en mijn 
vaders hoge standaard een  nieuwe weg in 
te slaan. Het is mijn persoonlijke passie en 
doel om dit hoge niveau te continueren.” 

Mayur以国际大都市的标准推出印
度高级美食。位于korte leidsed-
warsstraat街尾的的这家餐厅，在将
近35年前由pramod sharma初创，后来
移交给新的一代，他的儿子prashant 
sharma，并放手为Mayur的未来几十年
的前程做好了准备。这里的氛围是荷兰
印度餐馆前所未有的。

高水平
一进门，吸引人们眼球的是那个很大的
酒吧，稍后会有身着黑衣的侍者在这
里为你斟一杯开胃酒，比如国际酒单
上的优质葡萄酒或印度cobra啤酒，还
可以在11种特色鸡尾酒中挑选，大部
分鸡尾酒都带有印度特色，而且都由
the Fabulous shaker Boys特别创意调
制。酒吧的旁边，照明优美的深色休息
厅里，沿墙摆放了长沙发，柔软的天鹅
绒靠枕选用的是印度香料的色彩。客人
们可以选择在吧台就餐，或者在餐厅里
坐下来用餐。餐厅也同样选择了土色这
种朴实的深色调、柔和时尚的材料，与
挂在墙上的印度艺术作品一起构成了和
谐的整体氛围。坐在餐桌旁，你可以观
察到厨房的一切，新鲜的烤饼在正宗的
泥炉里烤制着，在泥炉的后面挂着各种
准备好了等待烧烤的串肉。客人可以准
确地跟踪主厨正在烹饪哪一道菜（而且
都是无谷蛋白），不仅能看到，还有沁
人心扉的香味散发在整个餐厅，印度北

方美食向人们展示它具特色的一面，比
如马德拉斯咖喱和温德卢咖喱、带着炙
热炭火的唐杜菜以及印度香饭。推荐一
道招牌菜，即鲜嫩的鸡块配上滑腻番茄
酱的黄油鸡。此外，还有大量用特殊香
料烹制的素食菜肴。在Mayur用餐意味
着度过一个丰富多彩的夜晚，独享与共
享菜肴的完美组合。品尝由葡萄酒商De 
Gouden ton 建议的精美葡萄酒、个性
化的服务以及对印度美食的诠释，让你
度过一个真正休闲的夜晚。 

形象
prashant sharma （37岁）从小就一步
步追随着父亲的足迹，却并非一向都一
帆风顺。“十八岁那年，每逢周末和
晚上在Mayur餐厅的酒吧工作，当时我
还是服装业的企业家，但是由我父亲精
心装修的餐馆里独特的氛围，觉得尤其
适合我。那次的装修计划源于把独特
的氛围扩展到具有夜总会气氛的豪华酒

吧，让客人们能够延长在Mayur的晚间
时光。从商业角度来看，休息厅设立得
很成功，但是我们最终仍然觉得应该把
注意力100%地集中在餐厅，在餐厅内部
营造一个类似休息厅的氛围和一个鸡尾
酒吧。这些在最近的一次装修中得到了
实现。”

下一步
sharma说他去过许多地方：“当然我造
访过尽可能多的印度餐馆，对比非常重
要，还能保持敏锐度。在荷兰境内，比
如我父亲的印度餐厅对别人影响很大。
目前，很多印度餐厨师和餐馆老板都曾
是我父亲的学徒，他以‘我的意志即定
律’的规则来培养学徒，味道和一致性
一直对他极为重要。监督味道和质量仍
然是我父亲在目前Mayur中发挥着重要
的作用。谁多年前曾在Mayur用过餐，
一定还能在菜肴中识别出倾注了我父亲
理念与烹调的Mayur精神。在行业内，
即印度餐馆以及部分东方餐馆，力争达
到最高水平是我们下一步要实现的目
标。不仅我本人，而且我们的整个团队
都有这个决心，靠一个人的力量是无法
实现尽善尽美的。整个团队都参与并投
入了这次的装修过程。我提出过几十个
问题，就如何把餐馆建成靓丽的企业所
涉及到的方方面面，希望能够征得他们
的意见，从菜单到服装，从服装到行为
守则，所有问题的出发点都是：我们如
何达到一个更高的水平？就像我们一直
开的都是奔驰车，而现在我们要迈进劳
斯莱斯。布局的改观和由此带来的远景
视向对于每一个人来说都是一个华丽的
挑战。在Mayur合作多年之后，团队已
成为一个大家庭。我希望他们都能心情
愉快地投入工作。我的目标不是数量，
而是质量。”

“今年是Mayur开张35周年，我们一向
都新的客源，其中包括一批人数正在不
断增加、经验丰富的食客，如果他们感
到满意，并且说非常棒，那么这就是一
个了不起的称赞。我父亲在他的出生地
新德里从学徒厨师做起，开始了他的职
业生涯。1998年，他移居到阿姆斯特
丹。非常希望Mayur新风格在各个方面
都成为一个体验并且保持下来。我们已
经成功地把维护我们的过去以及我父亲
的高标准开辟了一条新的道路。这就是
我个人为了保持这个高水平的激情和宗
旨所在。”



Polygon b.v.
Afrekensystemen
寶麗宏 電腦公司

info@polygon.nl - www.polygon.nl

Polygon b.v.
Vaart 9

4206 CC - Gorinchem
Tel. 0183-648498

Fax. 0183-648499

Nieuw bij Polygon: PolyNET /  Gratis en veilig social Wifi internet voor uw gasten.
Meer Facebook likes voor uw bedrijf. Vanaf € 1,58 per dag inclusief dubbel hotspotPolyNET

Al 25 jaar de standaard in 
horeca automatisering

Met een brede reeks producten 
heeft Polygon een oplossing voor 
vrijwel alle horeca formules: Of het 
nu gaat om cafetaria, lunchroom,
bezorgdienst met thuisbezorgd.nl bezorgdienst met thuisbezorgd.nl 
koppeling of wok/wereldkeuken &
all you can eat restaurant met tablet 
menukaarten.

Ben u op zoek naar een goed en 
betrouwbaar afrekensysteem ?
Wij hebben de oplossing die past bij Wij hebben de oplossing die past bij 
uw bedrijf en uw budget. 

Bel ons voor een vrijblijvende demo.

Een goede, krachtige
en betrouwbare kassa

Horeca & 
Food Inspiratie

Evenementenhal Hardenberg
21, 22 en 23 september 2015

MEER INFORMATIE EN BESTELLEN E-TICKETS: evenementenhal.nl/horeca

Een inspirerende vakbeurs waar veel te zien,
proeven en beleven is. Inclusief workshops 
(barbecue workshop), demonstraties (Live 
Cooking), proeverijen (Bier Happerij) en 
themapleinen:
 

VERS & DELICIEUS                                                                                                         
Dit smakelijke themaplein presen-
teert AGF, vis, superieur vlees en 
delicatessen
 
STREEK GASTRONOMIE PLEIN
Streekproducten uit Friesland,
Groningen, Drenthe, Overijssel en
fi ne food uit heel Nederland 
 
CATERING PLEIN                                                                                    
Producten op het gebied van party
catering, verhuur en event 
benodigdheden 

Hét regionale trefpunt voor (natte)horeca, catering, gastronomie, versdetailhandel & fastservice
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Info Food Stickers 食品信息粘胶标签

2种手动HACCP编码系统粘胶标签

全能图标粘胶标签

最佳Haccp编码系统 / 胶水溶解于80度 冲洗水温中 / 在冷冻一段时期后仍然可以书写

1000张全能图标粘胶
标签，免费赠送支架
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Belastingcontrole, 
so what!  

Een Chinees Indisch restauranthouder heeft tijdens 
het boekenonderzoek een kopie (back-up) van de 
kasregisterbestanden laten maken door de Belastingdienst 
en de back-up aan de Belastingdienst gegeven. Korte tijd 
later bleek het kasregistersysteem regelmatig te crashen 
en begaf de computer het uiteindelijk helemaal. De harde 
schijf was niet meer te repareren en alle data verloren. 
De leverancier van de nieuwe kasregister heeft de oude 
kasregister vernietigd. 

一位中印餐馆的老板在被查账的过程中，税务机关让

他复制了一份收银系统的文档（备份），而且把备份

交给了税务机关。但是不久之后，收银系统经常出现

死机现象，电脑最终甚至彻底报废。硬盘无法修复，

并且丢失了所有的数据。新收银机的供应商销毁了旧

的收银机。 

Nu stelt de Belastingdienst dat uit de 
bestanden van de back-up blijkt dat er 
zwarte omzet is geweest. Er zouden 
bedragen zijn afgeroomd, waarop grote 
omzetcorrecties volgen. 

Hoe kwam het zover?
In 2009 heeft de Belastingdienst een 
boekenonderzoek opgestart bij de Chinees 
Indisch restauranthouder. Alle gegevens 
werden opgevraagd. Het ter beschikking 
stellen van de digitale gegevens van het 
kasregistersysteem leidde al meteen tot 
problemen, ook bij de vorige gemachtigde. 
Eerst bleken de opgenomen gegevens niet 
leesbaar voor de belastingdienst. Daarna 
werden back-ups in beslag genomen. 
Uiteindelijk heeft de Belastingdienst met 
een automatiseringsdeskundige de computer 
geheel leeggehaald.

Het onderzoek met de daarop 
volgende bezwaarfase heeft 
jaren geduurd. 
De Belastingdienst stelde grote 
omzetcorrecties omdat het systeem op 
meerdere data, ongeveer 12 dagen per 
jaar, twee omzetten liet zien in plaats 
van één omzet, aldus de Belastingdienst. 
Daarnaast geeft de Belastingdienst aan 
dat de meeste data in de bestanden over 
elkaar zijn geschreven en niet meer goed 
controleerbaar zijn.
De Belastingdienst verwerpt de 
administratie omdat het kasregistersysteem 
niet goed functioneert en omdat eruit zou 
blijken dat niet alle omzet is aangegeven.
De Belastingdienst brengt twee 
rapporten in van controledeskundigen en 
automatiseringsdeskundigen die stellen 
dat de bestanden moeilijk tot niet leesbaar 
zijn, maar dat toch uit sommige “flarden 
van gegevens” zou blijken dat er zwarte 
omzet zou zijn geweest. Details m.b.t. het 
kassaregistersysteem dat haar oordeel moet 
onderbouwen, weigert de belastingdienst te 
geven.

Hoe kunt u nu uw 
onschuld bewijzen, als 
de Belastingdienst uw 
administratie niet wil 
teruggeven voor een 
tegenonderzoek?

Deze vraag lijkt gerechtvaardigd. Na ruim 
4 jaar gekibbel en onderhandelen is, in 
opdracht van de Rechtbank, besloten om 
toch een kopie van de administratie aan ons 
te overhandigen. Wij kunnen nu eindelijk 
een tegenonderzoek starten. 

De leverancier van de kassa geeft aan dat 
het vaker voorkomt dat de belastingdienst 
de bestanden van een kasregister verkeerd 
beoordeelt. Dit is ook onze ervaring.
Ik ben dan ook benieuwd wat de 
administratie op de USB stick laat zien!
 
De conclusie is dat een computer nooit 
vernietigd mag worden, zonder dat alle 
gegevens veilig gekopieerd zijn. Maak 
periodiek structureel (bijv. wekelijks) een 
kopie van uw data. Geef de Belastingdienst 
nooit de enige versie van uw data mee, 
maak dus altijd een kopie voor uzelf. 
Zorg voor deskundige ondersteuning bij 
een controle van de Belastingdienst; dit 
voorkomt grote problemen.

Weten is één, bewijzen is 
twee; de belastingdienst en 
rechters zijn niet eenvoudig 
te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies. 
Mr. W.J.L.H. (Wil) Oomen

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

而现在税务机构却指出，从备份的文件

中查出存在非法的营业额，可能有被模

糊的数额，从而需要进行大量的营业额

修正。 

怎么会到这种地步？
2009年，税务机关开始对该中印餐馆的

老板进行查账，收集所有的数据。收银

系统电子数据的可用性立即导致各种

问题，甚至涉及到上一次的办理人员。

首先税务机关似乎无法识别所收录的数

据，然后备份被没收，最后税务机关的

电脑专家把电脑的所有数据都取走。

抗议此事的调查时间持续
了许多年。 

按照税务机关的说法，因为收银系统在

不同日期，每年大约12天，显示了两种

不同的营业额，来取代一个数额，因而

确定了金额很大的营业额修正。此外，

税务机关指出，文件中的大部分数据被

重新改写过，已经无法很好地进行查

对。

因为收银系统的功能不正常，而且看出

似乎不是所有的营业额都上报了，所以

税务机关便否定了财务记录资料。

税务机关得到审核专家和电脑专家提供

的两份报告，他们认为有关文件很难识

别或无法查阅，但是从一些“破碎的数

据“中似乎能看出被隐瞒的营业额，而

税务机关拒绝提供支持其判断的有关收

银系统细节。

如果税务机关不把作为复
核调查的财务记录资料归
还给您，您将如何证明自
己的清白？

这个问题看起来理由很充分，遵循法庭

的命令，在长达四年之久的争执和谈判

之后，最后财务记录资料的复印件还是

交给了我们。现在，我们终于可以开始

复核调查了。 

收银系统的供应商表示，税务机关对收

银系统的文件做出错误的判断越来越常

见。这也是我们的经验。

我也很想知道U盘中财务记录资料的内

容！

 

结论是，在所有数据做好安全备份之

前，千万不要销毁电脑。定期（比如每

周）做好数据备份。不可以把数据的唯

一版本交给税务机关，一定要为自己留

一个备份。 

在税务机关来审核的时候，要请一位专

家到场协助；只有这么做才能避免重大

问题。

了解是其一，证明是其
二；说服税务机关和法官
并不容易。

oomen税务调查与顾问 

Mr. W.J.l.H. (Wil) oomen

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

税务审计，
    那又如何！
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Sukhothai Street  
Food Express

“als je de beste ingrediënten gebruikt komen de 
gasten vanzelf terug”

Het nieuwe World of Food in Amsterdam Zuidoost 
brengt bezoekers ‘the world on a plate’. Waaronder 
de écht authentieke Thaise smaken van Sukhothai 
Streetfood Express. 

阿姆斯特丹东南区新开张的“美食世界”给客人们

呈上“餐盘上的世界”，其中就有“素可泰美食街

速递”的正宗泰国美食。 

素可泰美食
街速递
“如果你采用最好的食材，那么自然会有回头客” 
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Met gerechten als Tom ka kai, (kippesoep 
met cocosmelk) Tom yam kung ( pittige 
garnalen soep) Rode en groene curry’s, 
Pad thai met kip, Kuay tiau tom yam mu 
(noodle soep met varkensvlees) , Kau pad 
kra paw nua (rundergehakt met Thaise 
basilicum) serveert Sukhothai Streetfood 
Express tientallen écht authentieke Thaise 
gerechten in Amsterdam Zuidoost. 

Ondernemers achter Sukhothai Streetfood 
Express zijn Eddy Meyer en Pongvit 
Pattanatrakulchai. Drie jaar geleden 
leerden zij elkaar kennen in Rome. Pongvit 
is geboren en getogen in Sukhothai, 
een middelgrote stad in het midden van 
Thailand. Na zijn studie trok hij zo’n 
beetje de hele wereld over, maar koken 
leerde hij thuis. Van zijn moeder. Eddy is 
een Amsterdammer en geen onbekende 
in Zuidoost. Jarenlang zat hij in de raad 
van het stadsdeel en was op vele manieren 
bestuurlijk betrokken. Inmiddels is hij 
raadslid af en voorzitter van de Coöperatie 
van de food court, het kloppend hart van 
World of Food. Sukhothai Streetfood 
Express is zijn eerste eigen onderneming 
en daarmee ook de eerste ervaring als 
horecaondernemer. Eddy Meyer: “Ik ken 
de ideeën voor de World of Food vanuit 
mijn raadstijd. Vanaf de eerste bijeenkomst 
wist ik dat het iets voor Pongvit en mij 

zou zijn. We hebben beiden een grote 
passie voor koken en delen de liefde voor 
gastronomie. Tijdens onze vele reizen 
hebben we kennis kunnen maken met 
heel veel lokale keukens. Het koken is 
Pongvit in thuisland Thailand letterlijk 
met de paplepel ingegoten. Overal zijn 
daar mensen die bij huis kleine eettentjes 
runnen. Toen we zelf een van de kandidaat 
werden voor World of Food moesten we 
onze kennis en kunde kenbaar maken 
tijdens kook- en proefsessies. Daar zijn we 
uit overeind gebleven en zijn nu een van 
de kleinere ondernemers die gestart zijn. 
Via koken en World of Food komt voor 
ons A bij B.”

Familiegevoel
“Met de Thaise keuken hebben we de 
World of Food en Zuidoost iets nieuws 
te brengen. Ons uitgangspunt is simpel, 
het gaat allemaal om kwaliteit. We willen 
graag dat iedereen geniet van ons eten”, 
vertelt Pongvit. “Natuurlijk moeten we 
geld verdienen. Maar als je lekker eten 
maakt met de beste ingrediënten komen de 
gasten vanzelf terug.” Eddy: “De meeste 
ondernemers binnen de food court hebben 
kook- of cateringervaring op kleinschalig 
niveau. Veelal vanuit passie en de wens 
om het culinaire erfgoed te delen. Een 
eettentje runnen binnen World of Food 

素可泰美食街速递在阿姆斯特丹东南区
为客人们准备了椰汁鸡汤、酸辣虾汤、
红咖喱和绿咖喱、泰式鸡肉炒面、猪肉
棵条汤、牛碎拌香茅等数十种正宗地道
的泰国菜肴。

素可泰美食街速递背后的老板是eddy 
Meyer和pongvit pattanatrakulchai。
他们是三年前在罗马认识的。pongvit
出生并成长在泰国中部的中等城市素可
泰，大学毕业后几乎走遍了全世界，烹
饪却是他在家跟他母亲学的。eddy是阿
姆斯特丹人，在东南区人们对他并不陌
生，他曾多年担任该区议会会员，多
方面参与管理事务。现在，他不再是

议会议员，而是出任美食世界跳动的心
脏—美食广场联合会的主席。素可泰美
食街速递是他第一家属于自己的企业，
因此也是首次体验作为一名餐饮业的老
板。eddy Meyer说：“在我担任议员期
间，就对美食世界的理念有所了解。在
第一次开会之后，我就知道这里将很适
合我和pongvit，我们俩都热衷于烹饪，
并且相互分享对美食的热爱。在我们许
多次的旅行中，了解了各地很多美食。
在pongvit的祖国泰国，烹饪技术简直就
是与生俱来的，到处都是人们在自家经
营的小食铺。当我们自己作为美食世界
候选人的时候，必须在烹饪与品尝会上
展示烹饪知识与专长。最终我们在竞争
中取胜，并且成为其中开始创业的小企
业家中的一员。烹饪和美食世界逐渐影
响着我们。”

家的感觉
“泰国美食给美食世界和阿姆斯特丹东
南区带来了新鲜事物。我们的出发点很
简单，一切都围绕着质量问题，希望大
家都能享受我们的菜肴，”pongvit说
道。“当然我们也得挣钱，但你如果
采用最好的食材，那么自然会有回头
客。”eddy说：“美食广场的大部分店
主都有小规模餐饮的经验，其中不少人
出于热情和愿望来分享烹饪传统。在美
食世界开一家小食铺为这些厨师提供
一种不同动力的机会。该项目的背景
是为了激励那些在领取失业金的餐饮爱
好者或热爱烹饪者。但是它同时也鼓励
有抱负的厨艺爱好者成为自主的餐饮企
业家。把经验和背景不尽相同的人们联
合起来，以联合会的形式聚集在一起，
并且相互支持，它赋予人们一种家的感
觉。这种感觉应该确保彼此吸引，但每
一个人都必须自立，因为你毕竟是一位
企业家。”
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biedt deze koks een andere dynamiek. De 
achtergrond van het project is om mensen 
die hobbymatig in de catering zaten of 
passie hebben voor koken binnen een 
uitkeringssituatie te stimuleren. Maar ook 
voor de betere hobby kok met een droom 
is dit project een stimulans naar zelfstandig 
ondernemerschap binnen de horeca. 
Gezamenlijk gaat om een mix aan mensen, 
ondergebracht in een coöperatie die een 
diversiteit aan ervaring en achtergrond 
inbrengt. Deze mix werkt ondersteunend 
aan elkaar. Het geeft een familiegevoel. 
Dat gevoel moet ervoor zorgen dat je 
elkaar meetrekt. Maar uiteindelijk moet 
iedereen het zelf doen. Je bent immers 
ondernemer of niet.”

Het nieuwe ondernemen
“Binnen het horecalandschap zijn 
projecten als World of Food en de food 
court van wezenlijk belang”, stelt Eddy. 
“Eerst was er de klassieke keuken, daar 
zijn internationale en fusion keukens aan 
toegevoegd. Nu is de horeca met een 
lage instap in opmars. World of Food 
gaat hier nog een stapje verder in. Een 
food court is zeer laagdrempelig. Je gaat 
gewoon naar binnen, ontmoet elkaar 
in een informele setting en ieder voor 
zich kiest de gerechtjes die hij of zij 
lekker vindt. Het concept past binnen de 
huidige tijd waarin mensen minder kiezen 
voor een avondvullend bezoek aan een 
restaurant. Wanneer je kijkt naar het totale 
horecalandschap door de jaren heen zie je 
doorlopend verschuivingen. Binnen alle 
niveaus kun je schakelen, maar zeker voor 
mensen met een wat kleinere beurs is een 
food court een mooi concept. Voor rond 
de tien euro eet je een mooie, eerlijke en 
gezonde maaltijd.

Sukhothai Streetfood 
Express
Met Sukhothai Streetfood Express sluiten 
de ondernemers aan op het authentieke 
Thaise streetfood. Pongvit: “Wat in 
Thailand langs de weg aan hapjes wordt 
bereidt en aangeboden willen wij onze 
gasten ook kunnen laten proeven. Het 
doel is om de smaken van de Thaise 
keuken neer te zetten in Amsterdam 
Zuidoost zonder ons aan te passen aan de 
Nederlandse smaak. Dat houdt in dat we 
uitsluitend met verse producten en kruiden 
werken en zelf onze kruidenpasta’s maken. 
Alles met als doel het aanbieden van de 
originele Thaise smaken. Werken met 
kruiden binnen de Thaise keuken is een 

vrij intensief gebeuren, maar we 
kiezen ervoor om geen concessies 
te doen. Wat betreft pittigheid 
zetten we in op niveau drie. In 
overleg met de gast kunnen we 
dit naar onder of boven bijstellen. 
Zolang de originele smaken maar 
overeind blijven. Mijn ervaring is 
dat er in veel Thaise restaurants 
toch rekening gehouden wordt 
met de Westerse mond. Dat kan 
commercieel interessant zijn en 
tien, vijftien jaar geleden nog 
een argument van betekenis. 
De huidige gast heeft meer 
van de wereld gezien en 
heeft kennis van authentieke 
smaken. Zeker de bewoners 
van Zuidoost. Ook daarom 
willen we met Sukhothai 
Streetfood Express dicht bij 
de traditionele receptuur 
blijven en originele smaken 
serveren. Werken met verse 
producten, zonder toevoeging 
van allerlei smaakversterkers past niet 
alleen bij de huidige eetbeleving, het past 
ook binnen het gedachtegoed van World 
of Food waarbij MVO ondernemen en 
duurzaamheid een belangrijke rol spelen.”

World of Food
World of Food is met 3000 m2 oppervlakte 
het grootste restaurant van Zuidoost. De 
‘wereld aan eten’ ligt midden tussen twee 
campussen en een kantorenpark. Er wordt 
gemikt op een breed publiek: Bewoners en 
bezoekers van Zuidoost, de studenten in de 
omgeving én de nieuwsgierige foodies uit 
de andere delen van de stad. Het hart van 
het project, vormgegeven in de voormalige 
parkeergarage Develstein, is gereserveerd 
voor ruim 25 kleine ondernemers die alle 
culturen uit Zuidoost vertegenwoordigen. 
Het hele jaar door worden er workshops, 
evenementen, presentaties en feesten 
gegeven. Alles wat ondernomen wordt 
staat in het teken van belangrijke 
thema’s rondom eten: gezondheid, 
duurzaamheid, ambachtelijkheid, 
voedselvraagstukken. Het is de bedoeling 
dat de semiprofessionele koks zich 
verder door ontwikkelen tot zelfstandig 
ondernemer en na een of twee jaar 
doorstromen naar een eigen restaurant, 
afhaalzaak of cateringbedrijf. De Europese 
Unie ondersteunt het project met een 
half miljoen euro subsidie, onder meer 
gebruikt voor de aanschaf van tientallen 
professionele keukens.

新的商务
“在餐饮景观中，像美食世界和美食广
场这样的项目是必不可少的，”eddy
说。“首先，传统餐厅增添了国际及融
合美食。现在有许多平价餐饮店铺，而
美食世界更是价低一筹，它是一个门槛
非常低的美食广场。你随时可以进去，
在非正式场合与人会面，各自选择自己
喜欢的菜肴。这种饮食理念很适合人们
减少了选择一家餐厅来度过整个夜晚的
当今时代。如果你比较一下多年来餐饮
业的总体景观，就会发现在不断偏移的
变化。所有层次内部都可以相互转换，
但是对于一些收入相对较低的人们来
说，美食广场是一个很不错的理念。只
需花费10欧元左右，就可以吃到美味、
有诚信和健康的一餐。”

素可泰美食街速递
这两位老板以他们的“素可泰美食
街速递”与地道的泰国街边小吃接
轨。pongvit说：“我们也希望客人们有
机会能够品尝到像在泰国街边烹煮并立
即上桌的小吃。我们的目标是使泰国美
食不必迎合荷兰的口味，而直接出现在
阿姆斯特丹东南区。这就意味着我们只
采用新鲜的产品和香料来烹调，并且自
制香料膏，这么做的目的是为了提供地
道的泰国味道。在泰式厨房中，香料用
得非常多，我们也不会偷工减料。至于
辣味，我们保留在三级水平，辣味可以
根据客人的意愿，或加或减，只要地道
的口味保持不变。我的经验是，许多泰
国餐馆还是迎合了西方的口味，这么做
当然符合商业利益，在10年、15年前还
有人为此争论过。现在的顾客见识更广
了，也了解了各种地道的口味，尤其是
阿姆斯特丹东南区的居民们。我们也因
此希望素可泰美食街速递接近传统的菜

谱，烹制出地道的味道。采用新鲜的食
材、不添加各种增味剂，不仅适合当前
的饮食体验，也符合美食广场的思想框
架，其中企业的社会责任和可持续性发
挥了重要的作用。”

美食世界
“美食世界”占地3000平方米，位于两
个校区和办公园之间的中心地段，是阿
姆斯特丹东南区最大的餐厅。它的目标
群是各个层面的食客：东南区的住户与
访客、附近的学生，以及其他城区好
奇的美食家。该项目的外形借助于前
Develstein的停车库，其中心是为代表
了东南区所有文化的25余位小型企业家
而准备的。一年四季，这里连续不断地
举办各种工作室、活动、演示以及庆典
等。所有这些活动往往围绕着一些有关
食品的重要主题，比如健康、持续性、
工艺、食品问题等，目的在于使半专业
的厨师们进一步发展成为一名独立的企
业家，继而在一两年之后创办自己的餐
厅、外卖店或外食服务公司。欧盟予以
该项目50万欧元的援助，主要用于购置
数十间专业厨房。
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De rechtspraak en advocatuur kent een oud 
spreekwoord dat luidt: “Wie procedeert om een 
koe, legt er een op toe.” Dit betekent zo veel als: 
de kosten om te procederen lopen vaak zo hoog 
op dat je – ook al win je de zaak – uiteindelijk 
meer geld kwijt bent aan het procederen zelf dan 
wat de inzet van de procedure waard was.

Helaas gaat dit spreekwoord nog vaak op. 
Vooral civiele procedures kunnen lang duren 
en lopen qua advocaatkosten vaak hoog op. 
Een misverstand is dat  de verliezende partij 
alle kosten moet betalen van de partij die de 
zaak gewonnen heeft. “Maar in het vonnis staat 
toch meestal: “veroordeelt partij B in de kosten 
die partij A heeft moeten maken?”. Dat klopt. 
Maar rechtbanken werken daarbij met een vast 
puntensysteem. De proceskosten die door de ene 
partij aan de andere moeten worden vergoed zijn 
in de praktijk slechts een klein deel van wat de 
werkelijke advocaatkosten zijn.

Voordat u beslist om te procederen, moet u dus 
een goede afweging maken tussen het belang 
waar het over gaat  en de te verwachten kosten. 
Dit noemen we de Proceseconomie. Als het goed 
is, adviseert uw advocaat u niet alleen over de 
zaak zelf maar ook over de proceseconomische 
aspecten daarvan.

Er zijn echter gevallen denkbaar die zo 
onverteerbaar zijn, dat je principeel niet anders 
wilt dan de zaak voorleggen aan de hoogst 
mogelijke rechter.

Een jaar geleden schreef ik in mijn column over 
mevrouw Li (ivm privacy niet de echte naam 
genoemd) en de boete die zij opgelegd kreeg van 
de Arbeidsinspectie omdat haar frituurkoks hun 
bord aan het afwassen waren en hun gefrituurde 
gerechten in het buffet deponeerden. De boete 
was maar liefst eur. 24.000,-. Dit ondanks het feit 
dat voor de beide koks keurig werkvergunningen 
waren aangevraagd en verkregen en alle 
belastingen netjes waren betaald. Veel 
horecaondernemers zullen deze buitengewoon 
onrechtvaardige boetes herkennen. Vorig jaar 
schreef ik in mijn column dat de Rechtbank in 
Den Bosch dit merkwaardige boetecircus geen 
halt wilde toeroepen. Voor cliente was dit heel 
erg onbevredigend. De koks deden immers niet 
meer dan hun werk: gerechten frituren en deze 
deponeren in het buffet. Uiteraard maakt de kok 
zijn eigen bordjes schoon. Zo gaat dat in een klein 
restaurant op een donderdagavond.

Zoals beloofd, zou ik jullie op de hoogte houden 
over het verdere verloop van deze zaak. Mevrouw 
Li en haar echtgenoot lieten het niet zitten bij 
deze uitspraak van de Rechtbank in Den Bosch 
en gingen met mij naar de Raad van State in 
Den Haag. De vasthoudenheid werd beloond. 
Op 28 januari 2015 oordeelde de Raad van 
State (nr. 201402730/1/V6) dat de koks deze 
werkzaamheden mochten verrichten omdat deze 
ook onder hun eigen taakomschrijving vallen 
waar zij een vergunning voor hadden. Cliente 
heeft het hele boetebedrag terugbetaald gekregen, 
daarnaast de rente op het bedrag, de griffierechten 
en de door haar gemaakte advocaatkosten 
voor een heel groot deel. Het restaurant heeft 
ze inmiddels niet meer. Maar de procedure 
doorzetten tot de hoogste instantie heeft in dit 
geval wel vruchten afgeworpen. 

Het positieve aan een dergelijke uitspraak is 
dat deze ook kan worden gebruikt in andere 
procedures over soortgelijke gevallen. Lagere 
rechters zullen hetgeen in deze zaak werd 
beslist, moeten respecteren. Deze uitspraak biedt 
dus mogelijkheden voor andere schrijnende 
boetegevallen in de Aziatische horeca. Ik hoop 
dat dit een begin is om de echte misstanden bij het 
optreden door de Arbeidsinspectie tot het verleden 
te laten behoren.

Vorige maand had ik een client in praktijk 
die een WAV-boete van ruim 50.000,- kreeg 
opgelegd, eveneens voor het laten werken van 
koks zonder vergunning. Het probleem van 
dergelijke boetes is dat ze - ondanks een eventueel 
bezwaar of beroepsprocedure -  direct betaald 
moeten worden. Bij een kleine onderneming 
kunnen dergelijke boetes gemakkelijk leiden 
tot een faillissement. In deze zaak heb ik om 
een ‘voorlopige voorziening’ gevraagd bij de 
Rechtbank omdat in geval van faillissement van 
het restaurant een bezwaarprocedure ook geen 
zin meer heeft. Op 12 juni 2015 oordeelde de 
Rechtbank dat client de procedure eerst af mag 
wachten en pas hoeft te betalen als hij de zaak in 
hoger beroep zou hebben verloren. Het restaurant 
kan dus de komende jaren nog open blijven. En 
dat is ook al heel wat waard.

www.koevoetsadvocaten.nl

在司法界以及律师界流传着这样一句谚

语：“谁如果对牛进行诉讼，那么他还

得搭上一头牛”。这句话更多所蕴含的

含义就是：即使你赢得了诉讼， ---最

终在诉讼当中所花费的金钱要比诉讼案

件本身的价值要多。

这个谚语至今仍然被大多数人应用。尤

其是可能需要很长时间的民事诉讼，

律师费用往往都会很高。人们一直都有

一种误解：败诉方必须支付胜诉一方的

所有费用。但是在判决的时候是否会要

求“乙方支付甲方花费成本呢？，当然

是。但是法院还有一个固定的诉讼评分

系统。在实际当中，败诉方只会向胜诉

方支付一小部分律师费用而已。

在你决定进行诉讼之前，您必须要好好

权衡好：诉讼所得到的利益以及预计的

费用之间的关系。这我们会称之为诉讼

经济学。如果您雇佣了律师，你的律师

不仅仅会给予你案件本身的一些建议，

而且会依照诉讼经济学给予你建议。

当然也可能您会遇到无法接受诉讼结果

的时候，可以按照原则，将案件移送更

高级法庭。

一年以前我写了一篇关于李女士的一个

案件专栏（因为隐私不提实名），她收

到了劳工部的罚单，因为她家饭店的油

锅工人干了刷碗的工作并且自己把油炸

的菜品放到自助餐中了。该罚单数额竟

然达到了2万4千欧元。事实上，油锅工

人与洗碗工人在劳务签证的申请以及审

批上，其区别及其微小，并且他们都支

付了税款。许多餐饮企业都会认识到这

一非常不公正的罚款。去年我在我的专

栏中写道：Den Bosch法院没有叫停这

个若人注目的罚款把戏。客户对此感到

非常的不满。因为厨师不能够干超过他

们职责的工作：比如油锅工人可以油炸

菜品但是不能自己给放到自助餐处。当

然，厨师还要自己刷自己用过的盘子，

这样的事情就会发生在一个小饭店的周

四晚上。

我会像之前承诺的那样，我会随时向你

通报有关情况的进一步发展的。李女

士和她的丈夫对Den Bosch法院的判决

不满意，所以跟我一起来到海牙的国

务院进行申诉。他们的坚持获得了回

报。在2015年1月28日国务院裁定（编

号.201402730/ 1/V6）:这些厨师可以从

事这些工作因为这些也属于他们工作许

可证所描述的工作范围之内。该夫妇的

所有罚款金额全部都被返回并且还返回

了相关的利息，诉讼费和大部分的律师

费。他们现在不在经营该饭店了。一直

诉讼到最高权力机构，也让他们在此案

得到成果。

正是因为有了这样的判决，再次遇到类

似的情况，我们也可以借鉴使用。低级

法院判决时，必须要尊重此项判决。这

次宣判也让其他遭受严重罚款的亚洲餐

馆有了出路。我希望，这是一个开始，

而由劳务部监管时产生的误会将会成为

过去。

上个月，我有一个客户的饭店被开具了

大约5万欧元的WaV罚单，是厨师工作没

有工作许可证。处罚的问题是这样的：

无论你是否提出异议或上司，都必须马

上交付罚款。

对于一些小企业这样的罚款很容易导致

破产。

就此案而言，我已经向法院申请一个“

初步禁令”，因为如果饭店申请破产

了，那么反对申诉就没有多大意义了。

在2015年6月12日，法院宣布，申诉人首

先要等待其申诉结果，如果上诉失败之

后，才支付罚款。其饭店在之后几年，

仍然可以营业。这样已经是很值得了。

www.koevoets.cn

Procederen 
  om een koe
专栏 -对一头
牛进行诉讼
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Anderhalf jaar geleden werd Horecaspot.
nl voor het eerst gelanceerd. Inmiddels 
staan we aan de vooravond van de 3.0 
versie. Het is een versie met in totaal 2,3 
miljoen internetpagina’s vol diensten 
en producten om je onderneming 
succesvoller of completer te maken. Er 
zijn nieuwe categorieën bijgekomen 
speciaal voor biologische producten en 
streekproducten en voor aanbieders is er 
de mogelijkheid doelgericht en succesvol 
te adverteren. “Nog steeds brengen we 
vraag en aanbod bij elkaar. Alleen zijn 
we vanaf nu qua omvang het grootste 
platform voor het plaatsen en zoeken van 
de juiste horeca diensten en producten 
van Nederland geworden. We hebben 
in de nieuwe versie 400 verschillende 
categorieën in de leveranciergids en van 
al deze categorieën hebben we op zichzelf 
staande landingspagina’s gemaakt voor 
alle 5700 plaatsen in ons land met meer 
dan 50 inwoners. Hierdoor wordt de 
online bedrijvengids beter vindbaar en 
interessanter voor zowel de vrager als de 
aanbieder. “

Transparant 
Horecaspot.nl 3.0 is een transparant 
systeem, zonder vervelende addertjes 
onder het gras. Een ondernemer is op 
zoek naar een servies, terrasmeubelen, 
een goed bedrijfsadvies of naar wat dan 
ook. Hij hoeft maar één keer discreet 
zijn vraag te formuleren op Horecaspot.
nl. Urenlang zoekwerk behoort tot het 
verleden en de dienst is voor de ondernemer 
helemaal gratis. Leveranciers met een 
passend producten- of dienstenpakket, in 
de juiste regio, worden door Horecaspot.
nl uitgenodigd te reageren op een vraag. 
Voor deze doelgroep is het platform een 
zeer laagdrempelige en efficiënte manier 
om aan meer klanten te komen. “Ieder 
bedrijf dat diensten of producten levert 

aan de horeca vergroot zijn online waarde 
door zich aan te melden in de gids. Gratis 
kun je een uitgebreide profielpagina maken 
waarop je filmpjes, foto’s, een logo of tekst 
kwijt kunt. Ook krijg je hiermee inzicht 
in de zoekvragen uit de markt. Voor een 
klein bedrag per maand kun je vervolgens 
reageren op de geplaatste zoekvragen die 
aansluiten bij jouw bedrijfsactiviteiten.”

Nieuwe producten 
In de 3.0 versie heeft Horecaspot.nl 
twee nieuwe interessante producten voor 
leveranciers toegevoegd: adverteren en 
affiliate marketing. “Voor een bedrijf dat 
een product of dienst kan leveren aan de 
horeca, is het natuurlijk zeer interessant 
om doelgericht te adverteren op een 
landingspagina. Op elke pagina hebben 
we 10 advertentieplekken gereserveerd die 
je kunt huren voor 2,50 euro per maand. 
De andere mogelijkheid die we voortaan 
aanbieden is affiliate marketing. Dat is 
een vorm van internet marketing waarbij 
adverteerders hun partners belonen door 
leads of verkopen. Wij bieden zowel CPC 
als CPS aan. De adverteerder betaalt per 
click of per verkoop. Het zijn bij ons dus 
altijd de aanbieders die betalen, vragers 
betalen nooit een cent. Zo was het en zo 
blijft het.”

Samenwerking Starthoreca.nl
Goed nieuws is Horecaspot.nl op de 
zeer korte termijn nog intensiever gaat 
samenwerken met Starthoreca.nl “ Op 
die manier kunnen we nog meer voor 
horecaondernemers gaan betekenen en dat 
is wat we willen. We kunnen informeren 
over zo’n beetje alles wat er nodig is om 
succesvol te ondernemen in de horeca en 
projectmatig te ondersteunen. 
Meer weten? Zie: www.horecaspot.nl

Horecaspot.nl充满信心。这个真正
拥有增高价值的在线平台希望辅佐餐
馆、午餐厅、咖啡馆以及其他餐饮企
业重新巩固其市场地位。Jim Vieane
认为这很有必要，因为至少还有60%的
餐饮业业主仍然处于困难时期。“在
Horecaspot.nl网站上，业主们可以
免费查询搜索问题，系统将为他们找
到并提供所需的供应商，”Vieane说
道。 

Horecaspot.nl网站在一年半前面世，
我们现在将要推出的是3.0版。这个
版本共链接相关服务和产品的230万
个网页，让你的经营更加成功、更加
完整。新增的类别是有机产品和当地
产品专页，还为提供优惠价的商户制
作了有针对性和成功的广告。“我们
仍然会把供需联系在一起，只是从现
在起，我们已是荷兰专门为餐饮业服
务与产品提供输入和搜索的最大的平
台。在新版本的供应商指南中，我们
制作了400多个类别，而所有这些类别
各有为荷兰5700个人口超过50的地方
提供着陆页。这就使在线企业指南更
加便于搜索，也更能引起搜索者和提
供者的兴趣。”

透明度 
Horecaspot.nl 3.0版是一个透明的
系统，没有暗藏的玄机。企业主查找
餐具、露天餐厅桌椅、良好的商业咨
询或类似信息，只需一次性谨慎地在
Horecaspot.nl网站上设定自己的问
题。花费好几个小时去搜索的时代已
一去不复返，为企业主提供的这项服
务也是完全免费的。Horecaspot.nl邀
请在适当的地区能够提供相关产品和
服务包的供应商对问题作出答复。对
于这个目标群来说，Horecaspot.nl是
一个门槛很低又极具效率的方式来获
得更多客户的平台。“利用在指南上
注册，每一家向餐饮业提供服务或产
品的企业都增加了它们在网络上的价

值。你可以免费创建一个包含短片、
照片、企业徽标或文字等详细的企业
资料页面，同时洞察市场的查询情
况。每月只需支付少量的费用就能对
所输入的、符合业务的有关查询问题
进行回应。”

新产品 
在Horecaspot.nl的3.0版中为供应商
增加了两个令人感兴趣的产品：广告
与合作营销。“对于为餐饮业提供产
品或服务的企业来说，当然对在着陆
页上刊登有针对性的广告非常感兴
趣。我们在每一页上都预留了10个广
告位置，每月的租费为2.50欧元。从
现在起我们提供的另一个可能性是合
作营销，这是一种广告客户通过线索
或销售来奖励他们合作伙伴的网络营
销形式。广告客户既可以选择按点击
数付费（cpc），也可以选择按销售额
付费（cps），所以给我们支付费用的
总是提供者，而提问者无需缴纳一分
钱。过去是这样，现在仍然保持了这
种形式。”

与starthoreca.nl合作
告诉大家一个好消息，Horecaspot.nl
不久将与starthoreca.nl进行更加密
切的合作。这样一来，我们对于餐饮
业的业主来说就更具意义，这也是我
们所期望的。我们能够为企业在餐饮
行业和项目中取得成功所需要的一切
提供一点信息。 
更多信息？请查阅：www.horecaspot.
nl 

Horecaspot.nl充满信心。这个真正拥有增
高价值的在线平台希望辅佐餐馆、午餐厅、
咖啡馆以及其他餐饮企业重新巩固其市场地
位。Jim Vieane认为这很有必要，因为至少
还有60%的餐饮业业主仍然处于困难时期。“
在Horecaspot.nl网站上，业主们可以免费查
询搜索问题，系统将为他们找到并提供所需
的供应商，”Vieane说道。 

Horecaspot.nl is ambitieus. Het online platform met echt 
toegevoegde waarde wil restaurants, lunchrooms, cafés en 
andere horecabedrijven weer in het zadel helpen. En dat 
is hard nodig, vindt Jim Vieane, want nog altijd heeft 60% 
van de horecaondernemers het zwaar. “Op Horecaspot.nl 
zetten horecaondernemers gratis hun zoekvraag uit. Het 
systeem matcht vervolgens leveranciers bij die daar bij 
aansluiten, “ aldus Vieane. 

Horecaspot.nl 3.0 komt eraan!
leveranciersgids wil Horecaondernemers stevig in Het zadel Helpen

Horecaspot.nl 3.0版来了！
供货商指南希望辅佐餐饮业主们巩固市场地位



店主购进Maxpatat这
种异常美味的薯条，
它有着令人意想不到的
嚼劲，并且含油量比传
统的薯条低得多。你看，
这就是具备品质价值意识

消费者所期待的产品。一公斤马铃薯粉
混合1700至1800毫升的水，然后投入特
制的不锈钢Maxpatat机器。机器压缩马
铃薯面团至规格统一的薯条，再油炸
即可。该机可以用不同的方式进行设
置，这样你自己就可以决定薯条的长
短。Maxpatat确实为你添加了花色品
种！

Maxpatat薯条粉占据的空间比传统的薯
条较少，常温下保质期至少为两年，油
炸的时间只需2至3分钟，而且质量恒
定。Maxpatat的工作团队非常注重服
务，如果需要的话，就会有人来现场演
示。你一旦成为Maxpatat的客户，如果
机器意外出现故障，那么24小时内一定
能够被排除。
想更多了解该产品以及相关的功能？请
给附近的企业代表发送电子邮件。网
站：www.maxpatat.nl
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Met Maxpatat haalt de ondernemer een 
eigenzinnig en verdraaid lekker frietje 
zijn zaak binnen met een verrassende bite 
en veel minder vet dan traditionele friet. 
Kijk, en dat zijn toch kwaliteiten waarde 
bewuste consument naar op zoek is. Een 
kilogram poeder op basis van aardappel 
wordt vermengd met 1700 tot 1800 cc 
water en gaat vervolgens in een speciaal 
voor Maxpatat vervaardigde RVS machine. 
Deze machine perst het aardappeldeeg in 
lekkere gelijkmatige frieten die vervolgens 
gefrituurd worden. De machine is op 
verschillende manieren in te stellen, 
waardoor je zelf kunt bepalen hoe lang je de 
patat wilt hebben. Maxpatat voegt echt iets 
toe aan je assortiment!

Maxpatat fritespoeder neemt minder 
ruimte in beslag dan traditionele patat, is 
minimaal twee jaar ongekoeld houdbaar, 

heeft een baktijd van zo’n 
twee tot drie minuten en is 
constant van kwaliteit. Het 
team van Maxpatat is sterk 
servicegericht. Zo komt er 
desgewenst iemand langs om 
een demonstratie te geven. En 
ben je al klant van Maxpatat en 
is er onverhoopt iets aan de hand 
met je machine, dan wordt het 
euvel binnen 24 uur opgelost. Wil 
je meer weten over het product en de 
mogelijkheden? Stuur dan even een 
mailtje naar de vertegenwoordiger bij jou 
in de buurt. Website: www.maxpatat.nl

经营快餐厅就是要向客人展示你知道他们需
要什么，尝试被人熟知的一面，同时又别具
一格。可以通过别致的环境装修，略微不同
的待客方式，或更好或更多的花色品种来实
现。如果你完全或部分选择最后一种方式，
那么可以考虑一下Maxpatat，它是专门为餐
饮业提供的顶级产品！

Als cafetaria wil je laten zien dat je weet wat je gasten 
willen. Je probeert vertrouwd te zijn en tegelijkertijd 
toch ook onderscheidend. Je doet dat wellicht met een 
bijzondere inrichting, een net iets andere gastbenadering 
of met een beter of breder assortiment. Wie zich geheel 

of gedeeltelijk op dat laatste richt, zou eens aan 
Maxpatat kunnen denken. Maxpatat richt zich 

met dit topproduct exclusief op de horeca!

Maxpatat blijkt inderdaad een goudheerlijk frietje
MInDer Vet, HeerlIJk krokant en exclUsIeF Voor De Horeca

Maxpatat的确是一种“金金有味”的薯条
少油、香脆，餐饮业专卖产品
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De Aziatische keuken is tegenwoordig 
niet meer weg te denken in Nederland. 
Ook het aanbod en programma van 
Horeca & Food Inspiratie Hardenberg 
sluiten goed aan op deze keuken. 
Aziatische horecaondernemers in zowel 
de restauratieve- als de fastfoodsector zijn 
daarom aan het juiste adres bij Horeca & 
Food Inspiratie in Hardenberg op 21, 22 en 
23 september 2015.

Naast diverse food- en snackproducten 
kunnen bezoekers van Horeca & Food 
Inspiratie op de diverse themapleinen 
terecht voor hospitality en foodservice. 
Ontdek het kleurrijke aanbod op de 
volgende themapleinen:

Ook zijn er diverse activiteiten en 
bijeenkomsten opgenomen in het 
programma van Horeca & Food Inspiratie 
Hardenberg. Zo vindt op maandag 21 
september onder meer de Prijs Uitreiking 
Mooiste Snackvitrine plaats op de 
beursvloer.

Vraag gratis een toegangskaart aan via:  
www.evenementenhal.nl/horeca-hb.
Bezoekers die zich voor aanvang van 
het evenement via de website aanmelden 
krijgen een gratis entreebewijs, aan de 
deur kost deze € 40,-. Op de website hoeft 
u alleen uw gegevens, KvK-nummer 
en uw e-mailadres in te vullen. Na 
aanmelding ontvangt u op uw e-mailadres 
een attachment die u kunt uitprinten. Dit 
document is uw toegangsbewijs voor de 
vakbeurs. 

We zien u graag terug op Horeca & Food 
Inspiratie Hardenberg op 21, 22 en 23 
september 2015!

Vers & Delicieus  
Dit smakelijke themaplein 
presenteert AGF, vis, superieur 
vlees en delicatessen.

Catering Plein
Producten op het gebied van 
partycatering, verhuur en 
eventbenodigdheden.

International Food Plaza
Specialiteiten uit onder meer 
de Chinese, Japanse, Thaise, 
Indonesische, Vietnamese en 
Mediterrane keuken ontdekt u op 
dit themaplein. Van roerbak- en 
sojasauzen, curries en bumbu’s tot 

ravioli en noedels en van spekkoek en cantuccini 
tot tapas- en sushibenodigdheden. 

现在的荷兰离不开亚洲美
食，Hardenberg餐饮业与食品灵感会展
的程序中也将与亚洲美食接轨。因此，
对于餐馆业或快餐业的亚洲餐饮企业
家们来说，2015年9月21、22和23日在
Hardenberg举办的餐饮业与食品灵感会
展将是他们的必到之地。

除了多种食品和快餐产品之外，餐饮业
与食品灵感会展的参观者还能够在各种
主题广场上找到招待和食品服务的所有
产品。到下列主题广场，发现丰富多彩
的展出内容：

在Hardenberg 餐饮业与食品灵感会展
的程序中还有各种活动和会议。其中包
括将于9月21日星期一在展厅颁发“最
美快餐店展柜奖”。

申请免费入场券可通过:
www.evenementenhal.nl/horeca-hb
通过网站报名参加活动的参观者可获得
免费入场券，展厅门口出售的门票价格
为40欧元。在网页上您只需填写详细资
料、商会注册号和您的电子邮件箱。注
册之后您将在邮箱里收到可以打印出来
的附件。这个文件就是您参观专业会展
的入场券。 

我们盼望在2015年9月21、22和23日的
Hardenberg餐饮业与食品灵感会展上见
到您！

新鲜与美食

该美食广场展示薯蔬果、海鲜、
肉类以及美味佳肴。

外烩广场 

承办庆宴外烩、出租及活动所需
的产品。

国际美食广场

该广场上有来自中国、日本、泰
国、印度尼西亚、越南以及地中
海各国的美食特产。从爆炒酱、
酱油、咖喱、印尼调味品到意大
利方饺和面条，从千层蛋糕和杏

仁饼干到做塔帕斯和寿司的所需产品。

Gaat u mee op culinaire wereldreis? 
您打算参加美食环球之旅吗？ 

Noteer ook alvast onze overige edities van Horeca & Food Inspiratie in uw agenda:
Horeca & Food Inspiratie Gorinchem: 23, 24, 25 november 2015
Horeca & Food Inspiratie Venray:21, 22, 23 maart 2016

请提前在您的日程表中记下其他餐饮业与食品灵感会展的时间： 

Gorinchem餐饮业与食品灵感会展：2015年11月23、24和25日Venray餐饮业与食品灵感会展：2016年3月21、22和23日
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10009: Edens Makelaars biedt aan
het Hotel Café Restaurant 't EURO
HOTEL te Leeuwarden . Het bedrijf
ligt aan de westelijke uitvalsroute
van Leeuwarden . Het geheel is
goed uitgevoerd en ingericht voor
zijn doeleinden . Meer weten over
dit fraaie bedrijf vraag dan de bedrijf
spresentatie aan bij ons kantoor.

10096: gezellige café met cafetaria
te Giessen. Vr.pr. Invgw € 25.000,
00 Info: 073-6101090 of HORMAX

10701: VMH2393. Café in de uitgaa
nsstraat - Enschede. Vr.pr. inv. & g.
w.: €.69.000,- HBC 0571-290690.

10716: T.k. Nacht-Feest-Muziek
Café in hartje centrum Arnhem.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420 

10762: Cafe-zaal- en discobar in
groeikern van Wehl bij Doetinchem.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420 

1077: VMH1076 CAFETARIA MET
CAFÉ, WONING BIJ DE ZEE,
Wubbolt 0591-522944

10876: Café Krazy Kangaroo hartje
centrum Stratumseind te Eindho
ven. Info: 013-5722844 of bij
HORMAX

10930: KLAASSEN BV Ter overn
ame aangeboden cafe zaal Massel
ink te Doetinchem (WIST1025)

11121: (VMH1165) Café-Bar-Cafeta
ria nabij Delfzijl OZInv €179.000,
Woning €88.000kk Wubbolt 0591-
522944

11130: Cafetaria Anya te Tilburg.
Vraagprijs invgw: € 79.000,00. Info:
013-5722844 of bij HORMAX.

11149: Horecacentrum Café-zaal-
schietkegelbaan en discobar in
Wehl.  Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420.

11201: (Z0557) Cafetaria woonwijk
grens Brabant  Limburg Huur €928,
25 zuidveste,eu 0773545632

11502: Snackbar 'T Centrum+won
ing Winsum. Vr.pr.€ 439.500 k.k.of
Huur € 36.000pj Inv.GW �
€ 155.000 Info Makelaardij HELD3R
Kiek Busquet 06-20060969

11735: (VMH1168)(PACHT-HUURK
OOP) Café Rest. Zaal Cafetaria en
bovenwoning Oost Drenthe. Wubb
olt 0591-522944

11768: (VMH1169) Café-Restaur
ant-Pension in Noord Drenthe. OZIn
vGW € 395.000 k.k. Wubbolt 0591-
522944

11817: HORECA ADVIES ZUID.
Eijsden: Café-Zaal 'de Sjmiëd',
Oost-Maarland, en terras. 043-
3655533

11843: (Z0527) Café-Zaal M. Limb
urg dorp doorgaande weg Huur
€1980 zuidveste,nl 0773545632

11904: Op toplocatie in badplaats
Z-H CAFE-RESTAURANT. Huurp
and. Vr.pr € 350.000,--.Schippers
070-5140063

11964: VMH-1120 Casco  Cafetaria
Eetcafé met groot terras en bovenw
oning (Exloo)Tel.inl. 0591-522944   

12011: T.k.a. CAFE-RESTAURANT
Den Haag, opp. ca. 220 m², met
zeer groot terras. Schippers 070-
5140063

12016: In de directe omgeving is er
géén concurrentie. Dit cafetaria is
zeker een bezichtiging waard!

12109: Cafe-Zaal-rest. Aod Thoear
in het "witte stadje" Thorn. Meer info
via 073-6101090 of HORMAX

12161: VMH1178 Café Restaurant
met Zaal Zuid-West Drenthe Vr.pr.€
340.000,-kk Wubbolt 0591-522944 
   

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

12229:  (Z0572) Café Charly's, Heer
enweg 58, Heerlen zuidveste,nl
0773545632

12330: TK perfect ingericht café
met goede reputatie,dorpscentrum
Wehl.Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

12447: CAFETARIA-CAFE-ZAAL
LEONITA, Lepelstraat. Vraagpr.
invgw €125.000. HORECAKAS
0649 111 649

12522: Café-cafetaria Marktzicht te
Nieuwendijk. Mooi bedrijf met
terras. Info: 013-5722844 of
HORMAX

12524:  T.k. Restaurant(chinees-indi
sch) in Emst. Eigen Horeca Makel
aar 06-29732420

12590: TK.Cafetaria Haarlem nabij
CS Huur: € 804,- p.m. Vr.pr. € 140.
000,-- EHM Ton Verriet, 0630230
414

12700: VMH2405. Cafetaria op
Korenmarkt Arnhem. Vr.pr.: €.47.
500 Hr. €.880 Ged. fin. mog. HBC
0571-290690.

12773: Café en restaurant Manzara
Rotterdam centrum. (Leuvehaven)

12855: Horecapand cafetariafriture
in Lieshout. FLEUREN HORECAMA
KELAARS 0650238678

12904: Café De Deugniet is gevest
igd in een vrijstaand horecapand
met veel mogelijkheden.

12909: mooie cafetaria nabij Gronin
gen met woning

12911: CAFE-ZAAL KERKZICHT,
ZEGGE. Vraagprijs O.Z. €385.000
kk, invgw €90.000. Info HORECA
KAS 0649 111 649.

12974: Gevraagd Cafetaria in Gelde
rland. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

13093: GOED RENDEREND CAFE
TARIA EETHUIS MET TERRAS TE
COLIJNSPLAAT. INCL. O.G.
HORECA TRAJECT EFFECT

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

13126: Café-Zaal 't Snoekske in
Waalwijk Vr.pr. € 795.000,00 k.k.
Inv. € 65.000,00 Info:073-6101090
HORMAX

13152: KLAASSEN BV: Te koop
café-zalencentrum Hendriks te Loil-
Didam (WIST 1054) 

13153: Tk in Liemers zeer goedlop
end Grand Café & Cafetaria. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

13156: Gevraagd ondernemer voor
een cafébedrijf in de Achterhoek.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

13172: De keuken en de locatie zijn
zeer geschikt om van dit café een
eetcafé of tapasbar te maken.

13175: MARC VAASSEN KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
KOOP CAFÉ 'T TREPKE KASTEEL
STRAAT 2 BRUNSSUM.  

13225: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg ad Geul, Café-Bar 't
Pumpke.043-3655533

13259: Restaurant met cafetariamo
gelijkheid in Borne op A1 locatie.
Twentse Horeca 06-53931329

13282: VMH2418. Restaurantzaal +
cafetaria in Holten. Vr.pr.: €.48.000,-
Hr.: €.2.300,- HBC 0571-290690.

13296: Edens Makelaars biedt aan :
Eén van de betere vis and chips
winkel van Lemmer ,perfekte locatie
in het centrum aan doorgaande vaar
route , uitbreiding van het assortim
ent bv sushi verkoop e.d.Fraai
terras a.d.waterkant.Vraag info bij
Edens Makelaars .058-2162423

13305: UWHORECAMAKELAAR:
CHINEES RESRAURANT TE
MEERSSEN. Vr.Prijs 25,000 euro
0641268968

13309: Café, zaal, cafetaria, woning
Fr. Vrpr onroerend goed & exploita
tie: €249.500 k.k.  info. Makelaardij
HELD3R Kiek Busquet 06 20060
969

13318: Cafetariahorecabedrijf met
woonhuis centrum Vessem (Gem.
Eersel). Groot perceel. FLEUREN
HORECAMAKELAARS. Ralf Fleu
ren 06-34417041

13354: (Z0510) Café-zaal regionaal
bekend en gerenommeerd horecab
edrijf HP €3240 zuidveste,nl 077354
5632

13406: Cafetaria Blijdorp - Rotter
dam Blijdorp

13429: Chinese - Indische - Surinaa
mse Toko, gevestigd te Voorburg.
Vraagprijs € 67.500,-- 070-3836094

13430: Chinese - Indische - Surinaa
mse Toko, gevestigd te Voorburg.
Vraagprijs € 67.500,-- 070-3836094

13473: HORECA ADVIES ZUID:
Beek-Limburg: Café-Restaurant "De
Veldwachter", met terras. 043-
3655533.

13488: Snackbarcafetaria Alphen
aan den Rijn. Vrpr GI op aanvraag.
Van Alkemare 0226-343220

13496: VMH2367 Cafetariadagzaak
in stad NW-Overijssel. Vr.pr.: €.67.
500,- Hr: €.1.750,- pm HBC 0571-
290690

13552: HARLINGEN, AMERIKAA
NSE BROODJESZAAK, A1 loc, voll
edig nieuw bedrijf(2013)!INFO: 06.
11316610WWW.BERENDSCHOTH
ORECA.NL

13571: Compleet en net Café, Tore
nzicht in Lienden. Vr.pr Invgw €45.
000,- Info: 073-6101090 HORMAX

13585: CafetariaSnackbar te Castri
cum. Huur: € 2.103,- Eigen Horeca
Makelaar tel. 0630230414 of 06137
60196

13588: ter overname het hof van
holland(cafetaria,lunchroom,restaur
ant) in Oldemarkt dichtbij Giethoorn

13589: In de toeristische plaats
Ommen gelegen" dans Cafe Breaka
way".  Gelegen aan de Varsenerpo
ort.    

13615: Ter overname aangeboden:
cafetaria afhaalrestaurant aan rand
van centr. van Den Bosch,in gebruik
als Grieks Rest. Acropolis. ralf@fleu
renhorecamakelaars.nl

13617: Klaassen BV biedt t.o.a.
CaféZaal De Vrijboom te Beunin
gen. Info: 0735216166

13618: HORECA ADVIES ZUID:
België-Hamont-Achel. Hotel,rest,
café  De Klok met serre en terras.
043-3655533.

13651: HORECA ADVIES ZUID:
Meerssen-Weert; Onroerend Goed
Café Oud Weert met terras. 043-
3655533.

13658: Op de Oelemarkt; HET uitga
anscentrum van Weert ligt dit mooie
cafetaria t.o. Horecahuis Limburg 

13670: T.k cafetarialunchroom in
Leiden. Vr.pr. GI € 109500,- meer
info: 0226-343220 Van Alkemare

13708: CAFETARIA KNAVEN met
cateringruimte Inhoud 2300 m³
Pand+expl € 395.000,- Info 024-
7440060 of HORMAX

13718: TK Grand Café met zeer
ruim terras in hartje centrum van
Zutphen. Eigen Horeca Makelaar
06-29732420

13719: Eet-café in de Hoekse
Waard. Vr.prijs invgwill € 114.500,
00. Info: 010-2600055 of bij Hormax

13740: instapklare snackbar aan de
rand van Rosmalen. vr.pr.invgw: €
40.000,00 info: 073-6101090 of
HORMAX

13745: Ruime cafetaria centrum
IJmuiden. Vrpr GI € 69.500,-. Van
Alkemare 0226-343220

13762: MAKELAARINHORECA NL
biedt aan te Breda een Chinees
wokrestaurant, gelegen op een A1
locatie. De huur is aantrekkelijk.
John Chow van ons kantoor Rotter
dam: 06-5170 7188.

13764: Welbekend café De pub in
het horecastraatje van Oosterhout.
Info 013-5722844 of bij HORMAX

13767: Café te Venlo (PIBE 3154)
Huur € 3.715 Inventarisgoodwill in
overleg Klaassen B.V. - 073-
5216166

13769: Café - Zaal te Venlo(pibe31
47)Invgw € 37.500(overleg Lindeb
oom) Huur€ 2.630 Klaassen BV-
073-5216166

13789: HORECA ADVIES ZUID:
Bocholtz, Hoeve Heihof; Apparteme
nten, terras, restaurant, café. 043-
3655533
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15516: Prachtige cafetaria Asperia
te Heestwijk-Dinter. vr.pr. invgw: €
145.000,- info: 073-6101090 of
HORMAX

15530: VMH-1224 Oost Groningen.
Cafetaria - Lunchroom Tel.inl. Wubb
olt Horeca Makelaardij 0591-
522944.

15536: Horecazaken EU biedt aan
te Delft een cafetaria. Overname: €
94.000, Huur € 1.560 per maand.

15549: Exclusief in de verkoop
genomen, een cafetaria met lunchr
oom in Stadskanaal. 0651200621   

15550: UWHORECAMAKELAAR:
BROODJESZAAK MAASTRICHT
VR.PR. 15,000 TEL: 0641268968

15568: Goedlopend café Sister aan
de welbekende Markt te Valkensw
aard. Info: 013-5722844 of
HORMAX

15569: Café Boetje te Geffen. vraag
prijs invgw: € 75.000,00 vr.pr pand:
€ 375.000,00 k.k. info: 073-6101090
of HOMAX

15572: Cafetaria Lekker Hapje
Bergen op Zoom. Vraagprijs invgw:
€ 10.000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

15579: Het betreft met een snack
bar en een café. Er is een woonrui
mte met kantoor en een zolder
aanwezig.

15580: Grieks eethuisje  cafetaria
met bezorgdienst te Leiden. Vraagp
rijs € 39.500,-- RHM 070-3836094

15581: Grieks eethuisje  cafetaria
met bezorgdienst te Leiden. Vraagp
rijs € 39.500,-- RHM 070-3836094

15586: Eetcafé Oud Geffe cafetaria
en restaurant in 1 te Geffen. Info:
073-6101090 of HORMAX

15593: T.K. bij Van Alkemare: Café
aan de Vecht vr.pr. GI € 39.500,-
meer info: 0226-343220

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

15594: UWHORECAMAKELAAR:
WOK RESTAURANT OMZET
BOVEN 1 x MILJOEN TEL:  0031 6
412 68 9 68  

15602: UWHORECAMAKELAAR:
WOK ZUID LIMBURG TEL: 06 412
68 9 68

15622: Te koop goedlopend Cafe-
restaurant-cafetaria met groot terras
in de gemeente Maasbracht Limb
urg, mooi gelegen aan het water in
de gemeente Maasbracht, omzet
200.000,-- lage huur, in de winterma
anden gesloten, voor meer informa
tie 06-53164677

15626: Op een steenworp afstand
van het Hof van Holland vindt u
Grand Cafe "Het Gerecht".

15632: (Z0536) CAFÉ  "FF 
KEULE",  VOERENDAAL (L.) Overn
ame € 24.500,- info@zuidveste,nl
0773545632

15634: Z0533 CAFÉ-RESTAUR
ANT  DUSART,  MARKT,  MAASTR
ICHT Toplocatie. info@zuidveste,nl
0773545632

15640: CAFE-TERRAS DE TYPH
OON TE GENNEP mooi cafe, mooi
terras, goede locatie INFO 024-
7440060 of HORMAX

15656: GOED INGERICHT SLEUT
ELKLAAR CAFETARIA GELEGEN
AAN DE MARKT TE IJZENDIJKE.
HORECA TRAJECT EFFECT 

Horecazaak te huur (overname te
koop)
Shoarma grill doner en snacks
15657: Bestaande horecazaak eetg
elegenheid te huur (overname te
koop) Bijna 200 m2 met minimaal
100 zitplaatsen. In Enschede cent
rum A locatie horeca gebied. Compl
eet ingerichte horecazaak . Opening
stijden vergunning tot s'nachts half
vijf. Bij serieuze belangstelling reag
eren alleen via sms of whatsapp
Voor en achternaam met adres en
telnr. achterlaten. Er word dan gelijk
contact opgenomen. Tel. 0620914
757

15658: Aangekocht voor cliënt :
Snackbar - Lunchroom v.d.Wal in
Sneek , het bedrijf is ruim 40 jaar
een begrip in Sneek en wijde omgev
ing  .

15659: Verkocht . Dit goed render
end bedrijf - cafetaria  snackbar in
grote woonwijk van Leeuwarden . is
verkocht aan een jong horecakoppel
.

15666:  (A3002)HorecapandCafet
aria + woning te koop. Valkenswa
ard Mgr.Kuyperspl.14 vrgpr.OG €
479000 Vrgp.inv. €69000 ABeMA
Vastgoed 0655113560

15671: Wegens dubbele zaken
bieden wij onze cafébar-dancing te
Oudewater aan Oppervlakte:
220m2. Cap.: +- 300 personen Het
gaat hierbij om de overname van
goodwill en inventaris. Zonder finan
ciële middelenmogelijkheden geli
eve niet te reageren!

15675: VMH3019 Cafetaria-Lunchr
oom reg.Eindhoven. Invt.€75.000,-
huur €1775,-. foto niet vd zaak afspr
aak ABéMA 0655113560 Jos Buijt
els

15677: TK Café De Sjmied is een
traditioneel horecabedrijf in Oost
Maarland Horecahuis Limburg
(1398)

15680: Klaassen BV biedt t.o.a.
cafetaria met 40 zitplaatsen en
terras in omgeving Den Bosch.
0735216166

15683: Het geheel kan worden geko
cht als woning waarbij de snackbar
al dan niet verhuurd kan blijven.

15693: UWHORECAMAKELAAR:
CAFETARIA CABERG VR.RP. 25,
000 TEL:0641268968

15696: Cafetaria (120 m2) Utrecht
terras mogelijk goede omzet vp
gdwinvt €240.000 huur €2.100 pm
geen btw.

15698: Horeca pand voorheen Pinc
hos Centrum De Statie vele Cafe s
Restaurants.  Info,  Alwin van Asten
0624584978  Maikel van Houtert
0621973054

15702: Horecabedrijf Sushi Ya op
A-1 locatie in Maastricht (Markt
4)Horecahuis Limburg (1399)  

15716: Klaassen BV biedt te koop
aan: Café De Meermin te Nijmegen
(centrum), lage huur. Info: 0735216
166

15717: Café de Magiër te Klundert
BEHO 2029 Centrum Zundert aan
het water. Lage overname en meerd
ere mogelijkheden. Voor informatie
Horecamakelaar Berrie van Hoof
GSM 06-20004868

15718: CAFE DEN HEILIGE ANTO
NIUS, BREDA CENTRUM. INFO:
HORECAKAS 0649 111 649

15723: Café Schatjes! super leuk
(feest-) café centrum van Lochem
met ruim terras op de gracht.  Mogel
ijkheid om te veranderen naar eetc
afé.  Gedeeltelijke financiering
mogelijk.  Bel voor info of afspraak;
Hevesta bv, Hans J.J.M. Festen 06-
53291399.

2199: (VMH1083) CAFÉ-BAR FULL
HOUSE IN TER APEL, InvGW €99.
500, OZ €390.000kk of huur Wubb
olt 0591-522944

4771: (Z0512)Café-zaal-hotel-
woning. Dorp bij Venlo. Perfecte
staat. zuidveste .nl 0773545632

6315: Rest. met Chinese-Japanse
keuken Inventarisgoodwill € 199.
000,- Eigen Horeca Makelaar,06302
30414

6418: KLAASSEN BV. Ter overn
ame restaurant  cafetaria  zaal 't
Geveltje te VoorstZutphen (WIST10
86)

6480: (Eet)café De Herberg in
Dongen, goed onderhouden huurko
oppand. Info 013-5722844 of bij
HORMAX

6576: CAFETARIA-CAFE-ZAAL
LEONITA, Lepelstraat. Vraagpr.
invgw €125.000. HORECAKAS
0649 111 649

7491: DE STADSHERBERG, CENT
RUM DORDRECHT. Cafe met
terras. Bovenwoning grotendeels
gerenoveerd. HORECAKAS

7561:  KLAASSEN BV Cafe cafet
aria zaal Kerkemeijer te Rekken
nabij Eibergen.

7568: KLAASSEN BV. Cafetaria
eetcafe Rizo's te Lobith.

7571: KLAASSEN BV. Cafe de
Beugel centrum Arnhem.

7583: (Z0523)Cafe Friends Reuver
(L)Hoge omzet.Inv.€ 80.000. O.Z.
360.000 k.k.zuidveste .nl 077-3545
632

7584: (Z0518)Cafe-winkelpand+h
uis. Vrij van brouwerij. €350.000,-k.
k. all in. zuidveste .nl 077-3545632

7592: (Z0520)Café Venlo C.,terras.
Wonen mogelijk.Prijzen op aanvr
aag. zuidveste .nl  077-3545632

7763: Café-cafetaria op zonnige
locatie in Leens.  OZ € 189.500,- k.
k., Exploitatie € 44.500,- HELD3R
Makelaardij, Kiek Busquet 06-20060
969.

8771: Café de Wijn te midden van
het gezelligste straatje van Tilburg.
Info tel: 013-5722844 of bij hormax

8957: Perfecte wok locatie Appinge
dam.350 zitplaatsen Vrpr: € 345.000
k.k. Info Makelaardij HELD3R Kiek
Busquet 06-20060969 

9312: (Z0515) RESTAURANT-
CAFÉ-ZAAL-B & B, Midden Limburg
All-In €550000 zuidveste,nl 077354
5632

9911: VMH2360. Lunchr.cafetaria
Almelo. Vr.pr.: €.74.000,- OZ €.325.
000,-  hr €.2.000,- HBC 0571-
290690

9927: (VMH1150) TE KOOP Casco
Café  Bar in het centrum van
Emmen. Wubbolt 0591-522944

9993: VMH2377. Cafetariaeetcafé
gr plaats Zuid-Veluwe. Vr.pr. €.85.
000,- Hr €.1.314,- pm HBC 0571-
290690

9995: KLAASSEN BV. cafe zalence
ntrum Teunissen te Kilder (nabij
Doetinchem) WIST 1018

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

15515: Café in Nieuwe Niedorp.
Vrpr GI € 59.500,-. Huur € 1089,26
ex btw pmnd. Van Alkemare 022634
3220

14261: VMH3017 Cafetaria-Snack
bar Landgraaf Vraagpr.€88.000,-
Huur €1.350 + €600 won. ABéMA
06-55113560

14497: VMH2391. Cafetaria in
woonwijk van Steenwijk. Vr.pr.: €.
85.000,- Hr. €.1365,- pm HBC 0571-
290690

11357: Café cafetaria binnenstad
Groningen, ingericht! Huur € 2750,-
excl BTW, incl. invGW.  info:  Makel
aardij HELD3R Kiek Busquet 06-
20060969

13082: T.K. restaurantgrand café in
hartje Haarlem Vr.pr. GI € 137.500,-
info: Van Alkemare 0226-343220

14173: Tk Café The Bright Side in
het centrum van Zevenaar. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

14674: Voormalig cafe de Buren op
goede locatie in uitgaansgebied te
Tilburg. Info: 013-5722844 of
HORMAX

3: H.355. Hotel-restaurant (12 kmr.)
centr. dorp ZW-Sauerland. Vr.pr.: €.
365.000,- k.k. HMD 0571-290690

533: H.372 Hotel bij de Sorpesee
(Sauerland). Vr.pr.: €.495.000,- k.k.
Huurkoop mogelijk. HMD 0571-
290690

1731: Voormalig Restaurant Steek
van de Keizer in Hank. € 49.000,00.
Info: 013-5722844 of bij HORMAX

2788: H.315. Hotel-restaurant-zaal,
Metelen - Gronau. Vr.pr. incl. inv.: €.
345.000,- k.k.  HMD 0571-290690
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13791: MAKELAARINHORECA NL
1207: Cafetaria met terras gelegen
in de omgeving van Gorinchem.
totale Oppervl. 285m2  Info:horeca
makelaar dhr. L.F.C. (Loek) Borsje
06-22933313

13802: KLAASSEN BV Ter overn
ame bruin cafe Entree midden in het
centrum van Arnhem (WIST1062).

13803: TK Café Rest. Zalencentrum
in hartje centrum van Lichtenvoo
rde. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

13804: TK Café -Cafetaria in hist.
vestigingsstadje in de Achterhoek.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

13817: Ter overname All You Can
Eat Japans restaurant Mikaku te
Barendrecht .

13819: Cafe Royal Lounge in
Baarle Nassau. Zeer mooi cafe met
lage huur! info: 013-5722844 of
HORMAX

13895: Cafesnackbar winkelcent
rum Alkmaar. Vrpr GI N.O.T.K. Huur
€ 1650,- pm. Van Alkemare 022634
3220

13914: Cafe Rest. ONS Eten & Drin
ken EINDHOVEN ter overname.
Goede omzet.Mooi eigentijds cafe
rest, open keuken, eetbalkon en
terras in centrum. Pand is volledig
geisoleerd. info@fleurenhorecamak
elaars.nl 0650238678

13966: Cafetaria Harrie, 45 jaar een
begrip in Tilburg vr.pr : € 39.500,00
Info: 073-6101090 of HORMAX

13983: Cafetariasnackbar Zaan
dam. Vrpr GI € 99.500,-. Huur €
1496,- ex btw pmnd. Van Alkemare
0226343220

13992: Tk, Café aan Horecapleinstr
aat in centrum Lochem, incl.
woning.Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

14006: TK Cafetaria tussen de Velu
wezoom en de IJssel. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420       

14008: Tk, in aanloop route centrum
Almelo. Café Big Bulls Pub. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

14021: HORECA ADVIES ZUID:
Weert: Wok Weert, gunstig gelegen
nabij station. 043-3655533

14029: t.k. snackbarlunchroom in
hartje Hoorn vr.pr. GI € 80.000,-
info: Van Alkemare 0226-343220

14053: VMH2322 Grand café-resta
urant Deventer-C. Sterk in prijs verl
aagd. nu: €.59.000,- HBC 0571-
290690

14058: (Z0571) Café-Zaal dorp bij
Venray (Limb.) op hoek doorgaande
weg Huur €1800 zuidveste,nl 07735
45632

14061: Wokrestaurant Nieuwendijk.
Vraagprijzen op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

14069: KLAASSEN BV: Te koop
(vastgoed) cafe - restaurant  aan de
Hommelseweg 205 te Arnhem (WIS
T1063)

14079: CAFE-ZALEN BELLEVUE,
BERGEN OP ZOOM ter overname
pand en bedrijf. Geschikt voor eetfor
mule. Geschikt beleggingspand.
HORECAKAS 0649 111 649

14106: Dit café bedrijf is al jaren
een begrip in het dorp en heeft vele
generaties voorbij zien komen.

14137: UWhorecamakelaar: Roerm
ond Horecazaak ideaal WOK, vr.pr.
O.g. 295,000 euro. TEL: 064126
8968

14139: Cafetariasnackbar in
Egmond Binnen Huur € 1.000,- Vr.
pr. € 115.000,- Eigenhorecamakel
aar 0613760196

14142: HORECAZAKEN EU biedt
aan te Delft een gezellig café in de
binnenstad. Overname: 32.500
euro.

14143: schitterende cafetaria ter
overname met hoge omzet.

14149: KLAASSEN BV Cafetaria,
zeer lage huur, midden op Korenma
rkt Arnhem (WIST1064)

14153: Unieke kans!! Grand Café
Restaurant met een hoge omzet,
uitstekend resultaat en een groot
terras.

14159: MakelaarInHoreca biedt aan
een Chinees Indisch restaurant,
prachtig gelegen aan de Maas te
Rotterdam. Overname: € 128.000.
John Chow: 06 5170 7188.

14160: MakelaarInHoreca biedt aan
een luxe cafetaria. Omzet: € 600.
000. Huur: € 5.300. Overnamesom
in overleg. John Chow van kantoor
Rotterdam: 06 - 5170 7188.

14171: UWhorecamakelaar: A-Loca
tie Amstenrade Pizzeria Grillroom,
prijs 45,000 euro. Tel:0641268968

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

14174: Cafetaria-ijssalon-Cafe-zaal,
in het Achterhoekse Steenderen.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

14181: HORECA ADVIES ZUID:
Gulpen: Café-Zaal Paddock. Met
riante bovenwoning 043-3655533

14182: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg ad Geul: Café-Zaal 'de
Bemel' met mooie woning. 043-
3655533

14186: Goed draaiende cafetaria
met nieuwe inventaris. Zonder woon
ruimte. Overname € 110.000, huur €
1.025

14190: Leuke cafetaria met woning
in mooie wijk te Heerlen. Ideaal voor
jong ondernemersstel.

14191: Goed draaiende cafetaria in
plaats nabij Maastricht. Interessante
overnameprijs.

14193: Café centrum Heerlen met
als doelgroep bovenal homo,- en
bisexuele gasten. Uitstekende persp
ectieven.

14220:  "In het goed bezochte Meer
ssen ligt dit Sushi restaurant met
Take Away. Horecahuis Limburg
(1354) 

14227: Indisch restaurant te Zandv
oort Huur € aanvraag Vr.pr.: € 40.
000,- Eigen Horeca Makelaar 06302
30414

14257: VMH3007 REST.Bras.Café
TERRAS POSTEL ter HEYDE Retie
(B)deel overname Exploit. ABéMA
+31(0)655113560

14292: T.o.a. CAFE-RESTAURANT
op toploc. winkelcentrum stad Z-H.
Hogere prijsklasse. Schippers 070-
5140063

14294: Cafetaria in Geel(B) Huurpr
ijs:€1650,00 Overname;Op aanvr
aag Makelaar:Wim de Groot 003161
4697444

14295: TE KOOP CafeZaal BUDEL
of herontwikkeling Prijs:Op aanvr
aag Uw makelaar: Wim de Groot
0031614697444

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

14304: Horecapand te koop in cent
rum Tilburg, voor café of discotheek
(200 m²). Info: 013-5722844 of
HORMAX

14308: Café DirkJan HET CAFÉ
van Heerlerheide (Heerlen) Horecah
uis Limburg (1360)

14339: CAFE DEN HELLEBAE
RTH, KLUNDERT. Vraagprijs inv.
op aanvr. HORECAKAS 0649 111
649

14342: Te koop aangeb. cafetaria In
't Zand rond centrum van Roerm
ond.Mooie zichtlocatie. Afhaal en
eetruimte ca. 20 stoelen, een aparte
barruimte,keuken met koel- en vries
cel.Werner Fleuren 06 50 23 86 78

14345: Te koop aangeboden (tegen
elk redelijk bod): Groot horecapand
in centrum Vlodrop. Vrij van huurd
ers.5 are en 21 ca. Cafe-rest.,zaal,
toiletgroep,keuken en achterterras.
Bovenwoning:woonk., badk., 3
slaapk.,berging.

14357: HORECAZAKEN EU biedt
aan op Aruba, Palm Beach, een
Grand Café. Bodemprijs: € 75.000,--
 

14365: lEEUWARDEN, GRAND
CAFÉ REMBRANDT, op A1 locatie,
casco geen overname!Info: 06 1131
6610  WWW.BERENDSCHOTHOR
ECA.NL

14367: TJALLEBERD, CAFÉ DE
STREEK, traditioneel café met zaal
en woning op zeer groot erf. Info:06.
11316610WWW.BERENDSCHOTH
ORECA.NL

14373: Café Hei&Ikke het gezellig
ste café van Oss meer info? 073-
6101090 of HORMAX

14440: VMH-1206 Casco  Cafetaria
Eetcafé terras en bovenwoning (Exl
oo) Wubbolt Tel.inl. 0591-522944   

14449: Cafetaria Foodmaster te
Rosmalen. Info: 073-6101090 of
HORMAX

14452: Grand Café Restaurant,
zaal, groot terras Amsterdam VP:
€100.000,- KlaassenBV Hans Berg
06-51354528

14520: UWhorecamakelaar: Cafeta
ria te Weert, top omzet. vr.pr. 69,
500 Euro. Tel : 06 412 68 9 68

14550: Cafe Zaal Midden Limburg
Te Koop - Lage Koopprijs - Veel
Ruimte - Rob vd Borne 06 2000
2003

14553: Cafetaria in Helmond - Lage
Vraagprijs - Ideaal Voor Starters -
Rob vd Borne 06 2000 2003

14557: CAFE-RESTAURANT met
terras Schiedam.Huur € 3.300,-- p.
m. Vr.pr. € 125.000,--.Schippers
070-5140063

14561: Beleggingspand Horeca -
Cafe met Zaal - Te Koop - Limburg -
Rob vd Borne 06 2000 2003

14562: Bruin Cafe - Bar - Zaal Limb
urg - Horeca Makelaar Rob vd
Borne 06 2000 2003

14563: Bruin Cafe - Bar - Limburg
Te Koop - Horeca Makelaar Rob vd
Borne 06 2000 2003

14569: broodjeszaak Make my day
in het hart van Den Bosch. Info:
073-6101090 of HORMAX

14586: Café te Helden (pibe3166)
Vraagprijs O.G. € 600.000 k.k. Huur
€ 2.975 Klaassen B.V. - 073-
5216166

14610: CAFE-BILJART HAPPY
DAYS, ST JANSTRAAT, BREDA.
Vraagprijs op aanvr. HorecaKas
0649 111 649

14630: VMH-1104.(Pachters gezoc
ht)Hotel met bruin café en restaur
ant Inl.0591-522944 �         
   

14631: H.408. TOPBEDRIJF !!
Grand café  club  restaurant op
Curacao. Info: HBC 0571-290690.

14644: Cafe Binnen Oosterhout.
Vraagprijs invgw: € 79.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

14667: Cafetaria L.Punt Schiedam
wijk Nieuwland. Leuke snackbar
met hele lage huurprijs?

14679: Zeer gunstig gelegen café in
uitgaanscentrum met een terras,
aan één van de Amsterdamse grach
ten.

14685: t.k. cafetariasnackbar nabij
centr. Hoofddorp vr.pr. GI € 110.
000,- info: 0226-343220 Van Alkem
are

14708: Café Santiago de Cuba te
Eindhoven met grote oppervlakten.
Info: 073-6101090 of HORMAX

14734: Café Het Root Scharlaken in
het centrum van 's-Hertogenbosch.
info: 073-6101090 of HORMAX

14755: DE BIERKAAI te BAAK prac
htig café in de Achterhoek, VRPR
49.000 Voor info 024-7440060 of
HORMAX

14759: UWhorecamakelaar:Pizzeria
Grillroom te Valkenburg vr.Pr. 45.
000 euro. Top locatie. Tel: 0641268
968

14760: UWhorecamakelaar: Cafeta
ria Pizzeria winkelcentrum Heerlen.
Vr.pr 75,000 euro. Tel: 0641268968

14782: (Z0504) Lunchroom-Broodje
szaak "Bufkes", Wolfsberg Deurne
Huur €2661,- zuidveste,nl 0773545
632

14851: Argentijns Grill-Restaurant
centrum Alkmaar. Vrpr GI teab. Van
Alkemare 0226343220 

14860: KLAASSEN BV Ruim,
momenteel leegstaand cafe, cent
rum Achterhoekse plaatsje Ulft (WIS
T1069)

14872: Cafe-Zaal Marktzicht op
zicht locatie in Best. invgw: € 29.
500,00. Info: 073-6101090 of
HORMAX

14879: T.k. snackbar in wc Groen
hof Amstelveen vr.pr. gi € 125.000,-
info: 0226-343220 van Alkemare

14884: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht: Café 't Trefpunt, gele
gen in kerkdorp, met terras. 043-
3635533.

14899: Grieks BBQ-Cafetaria
Kostas nabij centrum van Tilburg.
Info: 013-5722844 of bij HORMAX

14901: UWhorecamakelaar: Snackb
arGrillroom drukke weg, goede
omzet, Maastricht. Tel: 0641268968

14904: (Z0554) Café de Gildemeest
ers, Hoensbroek Huur € 800 Inventa
ris € 7500 zuidveste,nl 0773545632

14912: Cafe-Cafetaria 't Loon Kwart
ier onder de rook van Tilburg. Info:
073-6101090 of HORMAX



kopen/Verkopen WWW.HorecasIte.nl  賣/ 購買

Asian Horecavizier augustus 2015 - 17 

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

14916: Deze snackbar behaalt onda
nks de geringe omvang al jaren een
goede omzet.

14920:  Cafetaria 't Naberke te Waal
wijk. Vr.pr. invgw: € 59.500,00 Info:
073-6101090HORMAX

14933: Café-Zaal Heuvelzicht
Breda. Vraagprijs invgw: € 49.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

14935: Zeer goed renderend Cafeta
ria te koop Kerkrade (1376) O.G. €
195000 K.K. Horecahuis Limburg

14936: T.O. Lunch at Work is een
zeer mooi trendy broodjeszaak cent
rum van Beek.Horecahuis Limburg
(1374)

14974:  T.o. op super locatie in Amst
erdam Oud-Zuid, een horeca locatie
van ca. 220 m2. Geschikt als restau
rantgrand-café met groot zonnig
terras, veel traffic! Totaal 220m2
met optie op nog 110m2. Alleen
ervaren kandidaten! Koper dient 2%
commissie aan Hevesta bv te betale
n!! Bel Hevesta bv 06-53291399.

14982: (Z0522) Casco Horecarui
mte (v.h. Café de Witte), Parade 28,
Venlo Huur €2500 zuidveste,nl 0773
545632

14983: (Z0578) CAFÉRUIMTE 
CARISSTRAATJE 1 (bij Oelemarkt)
WEERT  HP €2500 zuidveste,nl
0773545632

15006: Kandidaten zoeken ZALEN
CENTRUM  (EET)CAFÉ of CAFET
ARIA. Wilt u uw bedrijf verkopen?
HBC 0571-290690

15008: Kandidaten zoeken ZALEN
CENTRUM  (EET)CAFÉ of CAFET
ARIA. Wilt u uw bedrijf verkopen?
HBC 0571-290690

15014: Restaurant terras cafetaria
bovenwoning bij station Tiel 300 m2
vp gdwinvt €145.000 huur €4.000
pm.

15017: CAFE DE KORENBEURS,
OUDENBOSCH. VRAAGPRIJS
INV. € 15.000,00! Info HorecaKas
0649 111 649

15018: Pita Gyros cafetaria Voorb
urg Den Haag ca. 60 m2 vp gdw.
invt. €23.500 financ. mog. huur €1.
500 p.m.

15032: KLAASSEN BV Cafe restaur
ant zalen buitenactiviteiten Oost
Nederland (WIST1071)

15034: Cafetaria-snackbar op
goede locatie in Uithoorn. Vrpr GI €
90.000,-. Van Alkemare 0226343
220

15049: Modern restaurant (sushibar
all you can eat) 420m2 centrum Ede
vp gdw.invt. €109.000 huur €.3950
pm

15079: Welbekend (eet)café Koosje
op top-locatie in het mooie Oisterw
ijk. Info: 013-5722844 of HORMAX 

15096: Woensel Cafe De Tempelier
Te Huur Huurprijs; € 1.750,00 Makel
aar: Wim de Groot 0031 6 14 69 74
44

15113: Te Koop Horecapand naast
de A59 Rosmalen Cafe Cafetaria
Makelaar:Wim de Groot 0031 6 14
69 74 44

15116: VERKOCHT !!!! Wellicht één
van de mooiste Cafetaria 's :Febo
Sneek , in de provincie Friesland is
verkocht door Edens Horeca Makel
aars .

15128: Café De panter in de binnen
stad van Den Bosch. Info: 073-6101
090 of HORMAX

15134: Cafetaria Euro Snacks te 's-
Hertogenbosch voor €7.500,00 voor
meer info bel 073-6101090 of
HORMAX

15135: Cafetaria Kuifje te Dongen.
InvGW: € 65.000,00 Info: 073-6101
090 of HORMAX

15137: Te koop aangeboden in
Bergeijk Café Zaal Hoeks - van
Gompel, met woonhuis, goede
naam en vele vaste klanten. Het
horecabedrijf ligt aan de drukke
verbindingsweg van Valkenswaard,
via Bergeijk, naar België. Werner
Fleuren 06 50 23 86 78

15151: CAFE DE BOULEVARD,
HOOGERHEIDE. INFO: HOREC
AKAS 0649 111 649

15156: Sneek, Café Club Mootz
een moderne, trendy uitgaansgeleg
enheid, in het uitgaanscentrum.
INFO: 0611316610  WWW.BEREN
DSCHOTHORECA.NL

15160: Sushirestaurant centrum
Breda. Vraagprijs op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

15196: Deze mooie complete cafeta
ria beschikt over een ruim en zonnig
terras.

15198: Tk. Rest.Partyc.Cafetaria
incl.2 woningen in Lichtenvoorde.
Eigen Horeca Makelaar 0629732
420

15204: Ter overname afhaal en
bezorgrestaurant Sumai Sushi &
Thai Saeb Havenstraat 17 te Noord
wijkerhout

15216: CafetariaSnackbar Castri
cum Huur € 1800,- p.m. Vr.pr.: € 45.
000,- Eigen Horeca Makelaar 06137
60196

15219: CAFETARIA WEERT TE
HUUR - KANS OP (GED.) FINANCI
ERING AANWEZIG - 7 DAGEN
OMZET CREEREN

15232: Centrum Arnhem, laatst in
gebruik als Sushi zaak.  Het pand
meet ca. 320m2!   Hevesta bv

15237:  De begane grond wordt getr
ansformeerd naar een Grand café
restaurant koffiehuis functie.

15238: Café De Kleine Laak Den
Haag. Vraagprijs invgw: € 50.000,
00. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

15241: UWhorecamakelaar: Cafe-
feestzaal A-Locatie vr.pr. 85.000 Tel
: 06 412 68 9 68

15242: UWhorecamakelaar: café-
feestzaal Centrum Lanaken vr.pr.
85.000 Tel: 06 412 68 9 68

15249: Cafetariapita giros ook afha
albezorg centrum Ridderkerk 121
m2, vp gdwinvt €75000 huur €1957
p.m.

15251: Uwhorecamakelaar: Kerkr
ade cafetaria 26,000 tel: 064126
8968

15273: Café D'Ouwe Brug Etten-
Leur. Vraagprijzen op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

15277: Caferuimte Geertruidenberg.
Vraagprijzen op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

15278: Café-Club Rouge achter het
stratumseind mooie club met dito
omzet. Info 013-5722844 of
HORMAX

15284: Café 't Geveltje in het cent
rum van Boxtel. vraagpr. invgw:
€49.000,00 Info: 073-6101090 of
HORMAX

15288: Café de Rotonde centraal
gelegen Café in het hart van Landgr
aaf. Horecahuis Limburg 1385

15290: Te koop fraai 30e jaren
pand met snackbar te Vlaardingen.

15298: Snackbar met terras, woonw
ijk te Delft. Vraagprijs € 59.500,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.60.
94

15299:  VMH-1220 Café met mogelij
kheden voor Eetcafé, Restaurant
(Beleggingspand)Tel.Inl.0591-
522944.

15322: Ter overname aangeboden:
Café Zaal De Sportvriend in Veldho
ven.Een begrip in Veldhoven. Trad.
inger. bruin café,div biljardver. Gesc
hikt voor bruiloften, feesten, partijen,
vergad. barbecue's,etc.Eigen parke
erplaats.Werner Fleuren 06 50 23
86 78

15331: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht-centrum: Sjinkerij de
Bóbbel, zeer geliefd café. 043-
3655533  

15340: Café De Vrijbuiter te Oisterw
ijk. Info: 013-5722844 of bij
HORMAX

15343: HUUR INCLUSIEF INVENT
ARIS EN GOODWILL Cafe De Gats
Arcen Horecahuis Limburg (1386)

15355: UWHORECAMAKELAAR:
CAFETARIA CENTRUM MAASTRI
CHT VR.PR.199,000 TEL: 0641268
968

15359: Te koop aangeboden dit
mooie Rest. Café met terras. Ook
beschikt het horebedrijf over een
royale bovenwoning. noud@fleuren
horecamakelaars.nl  0634066502   
  

15384: Ter overname aangeboden
een goedlopend cafetaria in cent
rum Eindhoven super locatie. Al
vele jaren een hoge omzet. Huurpr
ijs zeer reëel.Bij interesse is dan
contact met Noud@fleurenhorecam
akelaars.nl 06 34 06 65 02

15386: Ter overname aangeboden
smaakvol ingerichte eetcafe NEWS
CAFé.Goede omzet. Het ligt in het
centr. van Eindhoven midden in
winkel- en horecagebied. ca. 60
zitpl en ca. 35 zitpl op terras.De
vraagprijs is verlaagd! Werner@fleu
renhorecamakelaars.nl 06 50 23 86
78

15392: GROOTSCHALIG WOKRE
STAURANT TE VENLO to station
VRPR 149.000 Info 024-7440060 of
HORMAX

15415: Voor nieuw aan bod kijk op
www.edensmakelaars.nl o.a. Resta
urant : Sneek , Visresto : Leeuwar
den , Cafetaria met fraaie woning en
meerdere bedrijven .

15419: Op goede locatie gelegen,
regionaal bekend cafetaria met
bovenwoning te Vlissingen. RMC
0118-566666

15426: Snackbar Ceder II woonwijk
Roosendaal. Vraagprijs invgw: € 69.
000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

15437: UWhorecamakelaar: Cafeta
ria drukke weg, goede omzet vr.pr
129,000 euro  0641268968

15438: UWHORECAMKELAAR:
CAFETARIA AMBY MAASTRICHT
32,000 Euro Tel : 06 412 68 9 68

15442: TE HUUR: HORECABEDR
IJF MET RESTAURANT, MIDGETG
OLF, VOETBALGOLF, GOLFBAAN,
SNACKBAR. tegenover 3 vakantiep
arks 5 campings. Te ZOUTELANDE
www.hetwitteschip.nl

15447: Café Wings centrum Breda.
Vraagprijs invgw: € 69.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

15457: Het café samen met de
woning biedt veel mogelijkheden en
maakt dit een interessante invester
ing.

15461: Caferuimte Kerkstraat 38
Zevenbergen. Huurprijs: € 2.166,67
p.m. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

15470: (Z0539) Café Boogaloo,
Picardie Venlo-C. Huur met woning
€1.950 Inv. €9.500  zuidveste,nl
0773545632

15472: Unieke kans voor starter.
Café op het drukste uitgaansplein
van Amersfoort. KLAASSENBV 06-
50445472

15473: Prachtig Japans restaurant
Otori te koop aan De Lind te Oister
wijk. Info 013-5722844 of HORMAX

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

15474: Cafetaria op de Kamp in
Amersfoort aangeboden. KLAAS
SEN BV Horecamakelaar Alex Wille
mse 06-50445472

15475: Te koop cafetaria in centrum
Wijk aan Zee vr.pr. GI € 70.000,-
meer info Van Alkemare 0226-
343220

15479: VMH2370. Mexicaanse grillr
oom  bezorgdienst in stad Twenthe.
Vr.pr. €.115.000,- HBC 0571-
290690

15480: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 Tk, Café met biljart,
terras en zaal in centrum van Heng
elo Gld

15488: UWHORECAMAKELAAR:
CAFETARIA CENTRUM MAASTRI
CHT 45.000 TEL: 0641268968

15491: Specialiteiten cafe centrum
Bergen op Zoom. Vraagpr: € 79.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

15495: Te koop koffie & broodjesz
aak in Tuitjenhorn vr.pr. GI € 45.
000,- info Van Alkemare 0226-
343220

15496: Sneek, Café Club Mootz
een moderne, trendy uitgaansgeleg
enheid, in het uitgaanscentrum.
INFO: 0611316610  WWW.BEREN
DSCHOTHORECA.NL 

15498: DONKERBROEK, Cafe de
Vosseheer, aan Compagnonsvaart
gelegen, veelzijdig, traditioneel café!
INFO: 0611316610WWW.BEREND
SCHOTHORECA.NL

15499: DISCRETE VERKOOP! In
een horecaconcentratiegebied, een
AA-1 centrumlocatie, gelegen zeer
goedlopend (feest)café aangebo
den. INFO: 06 11316610WWW.
BERENDSCHOTHORECA.NL 

15502: Caferest. +terras in het cent
rum Meerkerk uitstekende levend
ige, goed zichtbare locatie 06-46014
969



Column 专栏

 Ze antwoordde dat ze tot september dit jaar nog  een WW-
uitkering heeft. Als ze nu bij ons komt werken, verliest ze de 
WW-uitkering en ze weet niet of ze de proeftijd kan doorstaan. 
Dit  risico wil ze niet nemen en ze wil volledig gebruik maken 
van haar recht op WW  

Ik werd stil van haar beredenering. De sociale voorziening 
zoals WW is bedoeld om  het basis inkomen te garanderen 
ten tijde van werkloosheid. De voorziening is echter zo royaal 
geworden dat het nu een obstakel vormt voor het aannemen 
van een nieuwe baan. Dit kan toch zeker niet de bedoeling 
zijn?

De sollicitant zei nog dat ze in augustus eerste op vakantie 
gaat en in september zal ze ons nog bellen of wij haar nog willen 
aannemen. Ik heb meteen gezegd dat dat niet meer hoeft. De 
sollicitant hoort eerst te kijken wat de functie inhoud en of het haar 
aanspreekt. Deze persoon is niet gemotiveerd om te werken, als ze het 
laat bepalen door het ontvangen van een WW-uitkering. Echter 
wie veroorzaakt deze situatie? Het sociale stelsel die 
soms te royaal is om mensen te motiveren gaan 
werken. 

In maart kreeg ik een sollicitant die sinds juli 2014 
thuis zit. Het sollicitatiegesprek ging goed.  
De  volgende dag belde de sollicitant me om te melden 
dat ze  na lang nagedacht te hebben toch heeft  
                          besloten om deze baan niet aan te 
                               nemen. Ik vroeg waarom?

今年3月，有一位自2014年7月失业者来我公司应聘，
面试进行得还算顺利。但是，第二天，应聘者打电话
给我，说昨天晚上想了一晚，最后还是决定不接受这
份工作。我问她为什么？她回答说，她可以享受失业
金到今年9月份，如果她现在决定来我们公司工
作，她将失去享用失业金的权利，而她又不知
道她是否能通过施工期，留下来工作

Zijn we niet teveel doorgeschoten?
我们是否太过分了？

。所以，她不愿意冒这个风险，而是要充分享受失

业金到9月。

她的理由使我感动非常震惊。象失业金这类的社

会福利，本来的目的是为失业者在失业时，提

供基本收入，以度过难关。然而，荷兰目前的

社会福利变得如此慷慨，它反而成为，推动失

业者尽快重新开始工作的一个障碍。这是福利

制度的用意吗？

应聘者说，她8月将去度假，9月回来后再打电

话给我们，看我们到时，是否还会聘用她。我

当即表示不再需要了。如果这位应聘者不注重工

作内容是否吸引她，而以救济金来做出发点的话，此

人的工作动力是不会高的。谁会愿意聘用一个工作动力

不高的员工？而她的这种做法，是谁造成的呢？是

荷兰太慷慨的福利制度造成的！这种过分

的福利使荷兰产生了很多赖汉，不工

作，照样有钱拿。

Specialist in:
Onderhandelingsgesprekken met de belastingdienst
Het beslechten van fiscaal juridische geschillen met de belastingdienst
Het instellen beroep bij de rechtbank
Boeterecht
Beoordelen van omzetcorrecties en zwarte lonen
Beoordelen van correcties n.a.v. steekproeven
Beoordelen van BTW correcties
Problemen met arbeidsinspectie

Ook ter ondersteuning van uw advocaat of adviseur/accountant.

Oomen heeft 20 jaar ervaring opgedaan als onderzoeksdeskundige bij de 
belastingdienst en de FIOD en heeft al veel problemen voorkomen voor 
Aziatische horecaondernemers.

mr. W.J.L.H. Oomen
ing. R. Oomen
tel. 06-51468141 of
06-81124313
www.fiscaalonderzoek.nl
mail: info@fiscaalonderzoek.nl

Fiscale problemen?
Onderzoek fiscus of FIOD?
Zijn er naar aanleiding van een boekenonderzoek 

correcties bij uw bedrijf opgelegd en is  
uw administratie verworpen?

Neem vrijblijvend    
contact op en 
kijk wat Oomen 
voor u kan doen!
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Goos Horeca heeft vestigingen in 
Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Hengelo, 
Utrecht, Venlo, Zeeland en Duiven. 
Doordat er 8 vestigingen zijn, is het extra 
gemakkelijk om zomaar eventjes tussendoor 
‘een boodschap’ te doen bij Goos Horeca. 
Winkel je liever in de webshop? Dat kan 
ook. Gemak dient de mens!

De markt van vandaag vraagt om gemak 
en flexibiliteit. Heb je vandaag nog een 
combimagnetron, afzuigkap of koelvitrine 
nodig? Wil je morgen al het terras een 
andere look geven of zit je te springen om 
nieuwe pannen, borden en bestek? Goos 
Horeca levert cash&Carry meer dan 10.000 
artikelen direct uit voorraad….En je betaalt 
nooit een eurocent meer dan nodig is. Hoe 
het mogelijk is dat de prijzen zo laag zijn? 
Simpel: Goos Horeca doet grootschalig en 
rechtstreeks inkopen bij producenten in alle 
windstreken.

Online shoppen 
Sinds vorig jaar kan er bij Goos Horeca ook 
online gewinkeld worden. In de webshop 
kies je wat je nodig hebt, plaatst de 
bestelling, rekent af en in no-time worden 
uw artikelen netjes, snel en gratis bij je 
afgeleverd. Ook als je online je artikelen 
koopt bij Goos Horeca, kun je rekenen op 
een garantie tot 5 jaar.

Deskundig advies 
Ondanks de slimme Cash&Carry formule 
en de mogelijkheid online te shoppen, 
hoeft u het bij Goos Horeca niet zelf uit 
te zoeken. Ervaren adviseurs helpen u 
met alle plezier van de wereld de juiste 

keuze te maken. Bijvoorbeeld wanneer u 
uw professionele keuken wilt inrichten en 
wilt bespreken welke apparaten op welke 
plaats het beste passen bij uw werkwijze. 
Maar ook wanneer u uw zaak een andere 
uitstraling wilt geven, twijfelt over welke 
kooklijn u zult kiezen of meer wilt weten 
over uitgiftemeubilair.

Servicedienst 
Het mag duidelijk zijn: Goos Horeca 
is een no-nonsense ‘bouwmarkt’ voor 
horecabedrijven en andere bedrijven 
en instellingen die behoefte hebben 
professionele horeca artikelen. 
Tegelijkertijd kun je altijd terugvallen 
op de expertise van het bedrijf. Zo is het 
altijd mogelijk de aangekochte apparatuur 
te laten plaatsen en monteren door 
erkende monteurs. In geval van storing 
kun je natuurlijk een beroep doen op de 
uitstekende servicedienst. 
Heb je trouwens al een voordeelpas van 
Goos Horeca? Deze pas geeft je veel 
voordelen bij alle vestigingen van Goos 
Horeca en online op www.gooshoreca.nl

Goos Horeca的分公司
位于阿姆斯特丹、阿
珀尔多伦、布雷达、
亨厄洛、乌特勒支、
芬洛、泽兰以及德伊
芬。因为有八家分公
司，所有就是偶尔想
起去Goos Horeca买点
东西也特别方便。你
更喜欢网购？也没问
题。先进的技术给人
们带来便利！

当前的市场需求趋
向于方便和灵活性。你今天还需要一台
微波炉、抽烟机或冷藏柜台？你希望
露天餐厅明天就有不同的外观或者急
需炊具、餐具或刀叉？Goos Horeca提
供“现购自运”的库存产品超过一万多
件…….，而你都不必多付一分钱。如
何保持如此低廉的价格？很简单，Goos 
Horeca从世界各地的产商那里大规模且
直接采购货物。

       网上购物 
自去年以来，可以网上
购买Goos Horeca的货
物。你在网店选择所需
商品，下订单，付款，
所订购的物品将整洁、
迅速并且免费为你发
送。你在Goos Horeca
网购的商品，同样能够
获得5年的保质期。 

专家咨询 
尽管有智能“现购自运”模式和网购的
可能性，在Goos Horeca您不必样样都
自己去挑选。经验丰富的顾问们非常乐
意帮助您做出正确的选择，比如您打算
装修专业厨房，并且希望探讨哪些设备
如何安置以最好地适应自己的工作方
式；或者您想为企业彻底改变外观，而
对选择哪一种烹饪设备系统犹豫不决的
时候，或者想更多地了解已发送的家
具。

客服部门 
清楚地说：Goos Horeca是一家为餐饮
及其他企业和机构提供专业餐饮用品、
简单实用的“建材市场”，同时你随时
可以依赖该公司的专业知识。授权人员
可以为客户安置及装配所购买的设备。
如发生故障，你当然可以求助于一流的
客服部门。 
你是否已经获得Goos Horeca的优惠
卡？使用该卡，你可以在Goos Horeca
的所有分公司及www.gooshoreca.nl网
购时享受许多优惠。

Goos Horeca餐饮设备公司作为一个理念已有
26的历史。无论是餐饮企业的室内外家具、
厨房设备还是小型材料，Goos Horeca均有库
存。除此以外，还有品种繁多的各类产品，
而且价格非常实惠，更不说便捷的“现购自
运”模式。需要购置什么……总能在附近找
到一家分公司！

Goos Horeca is inmiddels 26 jaar een begrip. Of het 
nu gaat om horecameubilair voor binnen of buiten, 
keukenapparatuur of kleinmateriaal: Goos Horeca heeft 
het op voorraad. Naast het zeer brede assortiment, is ook 
de scherpe prijs opvallend. Om nog maar te zwijgen over 
de handige cash&carry formule. Heb je iets nodig…er is 
altijd wel een vestiging bij jou in de buurt!

Goos Horeca:  
8 vestigingen én  
een complete webshop
Goos Horeca： 
八家分公司和一家完
整的网络商店
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Nieuwe module: 
Allergenen in 
Hygiënecode online.
 

Nieuw is de online 
oplossing voor je 
allergenen, het bestaat 
uit een digitale 
allergenenkaart en 
allergenenstickers. 
Zodat ook dit makkelijk 
en snel bij te houden 
is en op te slaan. Altijd 
alles bij de hand werkt 
zoveel makkelijker 
en sneller. Alles in 1 
systeem zodat je tijd 
bespaart en geld. 

meer informatie: www.hygienecodeonline.nl

Nieuw product: 
Satémachine
De Jager BV presenteert een manuele satémachine voor 
het maken van allerlei soorten spiesen. Geschikt voor 
varkens- , rund- en lamsvlees, kip, gehaktballetjes, 
worstjes, vis, groente en shaslicks op spies. Deze 
satémachine is de perfecte oplossing voor de slagerij, 
horecaslagerij, supermarkt, viswinkel of catering. 
Deze zeer compacte satémachine (45x39x30 cm) 
produceert u 200-250 ambachtelijke spiesen per uur. 
De satémachine is geschikt voor stokjes van 120 tot 
300 mm met een dikte van 2,5 tot 5 mm., geschikt voor 
hout, bamboe en RvS.

Meer informatie: www.satemachine.nl 

Hendi breidt het Green Fire 
barbecue assortiment uit
Hendi is klaar voor een nieuw seizoen buiten koken! Dit jaar heeft Hendi 
haar assortiment Green Fire barbecues verder uitgebreid en onderverdeeld 
in een Kitchen Line en een Profi Line serie. Alle Green Fire barbecues zijn 
uitgerust met branders met een zeer hoog vermogen en door de verbeterde 
luchtaanvoer zijn ze veel minder windgevoelig. Ook zijn ze volledig 
demontabel met uitneembare branders en vetopvanglade. Hierdoor zijn de 
Green Fire barbecues eenvoudig te reinigen. 

Meer informatie: www.hendi.eu

Nieuwe Integra 
messenset
Eenvoudig recepten bereiden met de Integra 
messenset van Diamant Sabatier. Een set met de 
twee meest essentiële messen in elke keuken: 
koksmes en broodmes. 
Een feest om mee te 
werken. De Diamant 
Sabatier Integra serie 
bestaat uit een uitgebreide 
serie professionele messen 
van hoge kwaliteit. 
Onderscheidend door de 
perfecte balans tussen 
de functionaliteit en 
design. De Integra messen 
hebben een lemmet van 
hooggelegeerd roestvrij 
X45CrMoV15 staal. 
Duurzaam vlijmscherp. 
De heftschalen zijn 
vervaardigd van sterke 
POM kunststof met 3 
klinknagels. Dé nieuwe 
klassieker.

Meer informatie: 
www.sabatier.nl 

Nieuwe energiezuinige schepijsvitrine 
Met het voorjaar en de zomer in het vooruitzicht heeft Hakvoort Professional het assortiment koelen en vriezen verder 
uitgebreid. De schepijsvitrine van Maxxfrost is verrijdbaar en leverbaar in een neutrale wit 
kleur en bedrukte uitvoering. De glasopstand is gebogen aan de klantzijde voor een perfecte 
presentatie van het ijs en open aan de bedieningszijde. De horizontale schuifruiten boven de 
ijsbakken zorgen voor een optimale temperatuur in de vitrine. Er treedt weinig temperatuur 
verlies op waardoor er efficiënter en zuiniger met energie wordt omgegaan. Door gebruik te 
maken van een vitrine wordt het ijs aantrekkelijk gepresenteerd en blijft het bovendien ook 
goed geconserveerd. Deze vitrine wordt geleverd inclusief draadmanden. De manden zijn 
geschikt voor het plaatsen van 5 liter ijsbakken. Het is mogelijk om in totaal 9 ijsbakken van 
5 liter tegelijk te presenteren. Daarnaast is er onder de bovenste laag nog ruimte voor extra 
bakken.  Er is daardoor voldoende opslagruimte.
Meer informatie: www.hakpro.nl 

Mini Zeewier 
Loempia

Onder het merk Frozzo brengt Menken van den Assem 
frozen food een aantal smaakvolle producten van hoge 
kwaliteit op de markt. De Mini Zeewier Loempia’s is 
er één van. Loempia’s gevuld met een zeewiersalade: 
dunne reepjes zeewier aangemaakt met een marinade 
van onder andere sojasaus, sesamolie, azijn, sesamzaadje 
en rode pepertjes. Een pittige, ziltige salade bereid 
volgens een klassiek recept uit de Japanse Keuken. Het 
krokante laagje filodeeg maakt dit product ideaal als 
borrelhapje, voorafje of bijgerecht. De loempia’s zijn te 
bereiden in de oven, koekenpan of frituurpan.
Meer informatie: www.menkenvandenassem.nl 

JURA Z6:  koffiemachine met 
revolutionaire technologieën 
Met de lancering van de JURA Z6 zet JURA een nieuwe standaard voor 

volautomatische koffiemachines. De Z6 
laat een indrukwekkend staaltje van 
Zwitserse innovatiekracht zien. JURA-
technici hebben het bereidingsproces voor 
koffiespecialiteiten totaal geperfectioneerd. 
Toepassing van o.a. een nieuw ontwikkeld 
pulserend extractie proces (P.E.P.©), een 
intelligent voorwelsysteem (I.P.B.A.S.©) 
en een intelligent watersysteem (I.W.S.©) 
zorgt voor een scala aan perfecte 
koffiespecialiteiten. Van een pittige ristretto 
tot een trendy flat white, met één druk op de 
knop!

Meer informatie: www.nl.jura.com 

Crystal Salt FOOD
Crystal Salt Himalayazout bevat 84 vitale bouwstenen in de oorspronkelijke vorm, 
verhouding en samenstelling van de mineralen en sporenelementen. Crystal Salt 
Himalayazout van LuJaBa is verkrijgbaar in grof (3-5mm), original of gerookt & fijn(0-
1mm). Grof original en gerookt is verkrijgbaar in crunchers, navul van 190 gram, een 2 
kg emmer. Fijn is verkrijgbaar in navul van 190 gram, een 2kg emmer.In dezelfde lijn 
hebben we ook Crystal Salt zwarte Peper in Crunchers en navul van 90 gram. Crystal 
Salt Plancha, een massief blok Himalaya zout van ca. 10 x 20 cm die u gebruikt in de 
oven of op de barbecue voor uw vlees of vis, doet u versteld staan!

Meer informatie: www.lujaba.nl



   Het culinaire 
vakevenement 
waar kwaliteit, 

inspiratie & 
beleving 

elkaar ontmoeten

“Follow us on 
Twitter and Facebook.”

https://www.facebook.com/gastronomiebeurs
https://twitter.com/GastronomieJBU

9 en 10 november 2015 
www.gastronomie.nl

Jaarbeurs Utrecht

Mis het 
niet! 

registreer op

www.gastronomie.nl

met code:
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Reserveringen ontvangen 
UMENU heeft voor elke ondernemer 
zijn of haar eigen plek op het web. Hier 
kunnen bezoekers kennismaken met 
het menu en direct reserveren. Zonder 
bijkomende kosten worden de reserveringen 
automatisch naar uw e-mailadres of mobiele 
telefoon verzonden.

Meer omzet op het terras 
Met de slimme terrasfunctie haalt u nog 
meer omzet. U voert de tafelnummers in, 
print unieke QR-codes uit en plaatst deze 
op het terras. Uw gasten hoeven niet langer 
te wachten dan nodig is, want bestellingen 
doen zij snel met de mobiele telefoon.

Reclame maken 
Reclame maken kostbaar? Via UMENU 
regelt u het zonder kosten helemaal zelf. 
Bepaal de korting en de looptijd van uw 
specials. UMENU verspreidt alle acties 
automatisch onder een breed publiek.

Personeel werven
Snel en gericht personeel werven, ook 
dat kan. In enkele stappen maakt u een 
wervende advertentietekst die UMENU 
automatisch verspreidt. U doet er nog een 
schepje bovenop door de bijbehorende 
QR-code uit te printen en op te hangen. 
Geïnteresseerden kunnen direct met de 
mobiele telefoon reageren, of de advertentie 
doorsturen naar vrienden.

接收订餐
UMenU为每一位业主在网页上留了专用
的位置。网页访问者就此能够了解菜
单，并且可以直接预订。无需额外费
用，订单自动传发到您的电子邮箱或手
机。

露天餐厅增加营业额
用智能化的露天餐厅功能给您增加营业
额。只要您输入电话号码，打印出专用
二维码，贴放在露天餐厅。顾客不需浪
费不必要的等待时间，因为他们可以用
手机点菜点饮料。

做广告
广告费用过高？通过UMenU您可以免
费自行策划，决定优惠活动及其期
限。UMenU自动广发传播所有的优惠活
动。

招聘员工
还可以迅速、定向招聘员工。只需几个
步骤您就能通过UMenU自动传播招聘员
工广告。您再把相关的二维码打印并张
贴出去，有意者就能直接用手机应聘，
或把广告转发给朋友。

免费服务为业主，也为他们的顾客

贵店的菜单在每一部手机上自动翻译，接收在线预

订，处理订单以及招聘员工，这些仅仅是UMENU无数

功能中的一部分。这些应用程序功能为华裔餐饮业提

供免费服务。

UMENU 
vereenvoudigt 
bedrijfsvoering

UMenU 
简化企业运营

Gratis service voor ondernemers en hun gasten
Uw menu automatisch vertaald op elke mobiele telefoon, 
online reserveringen ontvangen, bestellingen verwerken 
en personeel werven. Het is slechts een greep uit de 
talloze mogelijkheden van UMENU. De functies uit deze 
applicatie voor de Chinese Horeca zijn geheel zonder 
kosten te gebruiken.

Inclusief gratis
- Eigen unieke QR code
- Website
- Mobiele webpagina (iPhone en 
Android)
- Reserveersysteem
- Online bestellingen ontvangen

免费服务项目
专用二维码
网站
手机网页（适用iphone 与安卓手
机）
预定系统
接收在线订餐




