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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

VETAFSCHEIDERS  POMPEN  GOTEN
sneller, beter, goedkoper

dé webwinkel
24/7 bestellen

RIOLERINGSMARKT.NL
  SPECIALIST IN RIOLERINGSONDERDELEN & POMPTECHNIEK

17996: Arnhem | Stadskiosk, ijssa
lon, broodjeszaak I&GW €27500,-
Huur €1250,- Horecapachter 06-
15048789

17997: Arnhem | Eetcafé  Café
I&GW € 27.500,- Huur € 1.100,- per
mnd ex BTW Horecapachter 06-
15048789

8957: Perfecte wok locatie Appinge
dam.350 zitplaatsen Vrpr: € 310.000
k.k. Huur 29.500 p.jr. Info Makelaar
dij HELD3R Kiek Busquet 06-20060
969 

Een willekeurige voorbijganger die nog niet 
bekend is met Restaurant Lan Tin in Naarden 
kan niet vermoeden hoe prachtig culinair de 
kaart van chef-kok Leon Zheng eruitziet. Met 
de focus op Aziatische gerechten met een 
Franse twist en daarnaast een aantal sterke 
klassiekers verovert Lan Tin de harten van 
oude en nieuwe gasten. 

任何一位不熟悉Naarden“蓝天酒

楼”的过客都无法想象主厨郑琦的美

食菜单有多么精致。专注于融合法国

风味的亚洲美食，再加上几道极受欢

迎的经典菜肴，蓝天酒楼赢得新老客

人的欢心。

Lan Tin is niet zomaar 
de Chinees op de hoek.
“蓝天酒楼”并非街头巷尾

普通的中餐馆。

好消息！鹿特丹终于迎来了它值得拥有的：

在Spaanse Polder工业区，一家非食品领域

完整的餐饮业“现购自运”模式企业正式开

业。 位于Spaanse Polder工业区，新展厅

销售区占地面积达4000平方米，地址在鹿特

丹Industrieweg 1，毗邻Zegro。该地点交

通便利，免费泊车。 二合为一，运营经验

长达110余年！

Goed nieuws. Rotterdam krijgt 
eindelijk wat het verdient: een 
complete horeca cash&carry formule 
op non-food gebied in de Spaanse 
Polder. De nieuwe showroom in de 
Spaanse Polder heeft een verkoopvloer 
van maar liefst 4000 vierkante meter 
en is gevestigd naast de Zegro aan 
de Industrieweg 1 in Rotterdam. 
De locatie is goed bereikbaar en 
parkeerplaatsen zijn gratis.  Samen 
meer dan 110 jaar ervaring!

Goos HoreCa samen meT BouTer 
& KoK in de spaanse poLder 

SpaaNSe polder工业区的GooS Horeca与Bouter & KoK 

Gastvrij Rotterdam is een belangrijke horecabeurs voor 
horecaprofessionals uit het midden- en hoogsegment. 
Gelijktijdig vindt in Hal 2 van Rotterdam Ahoy het 
World Championship of Chinese Cuisine (WCCC2016) 
plaats. Het kampioenschap wordt georganiseerd door de 
World Association of Chinese Cuisine (WACC) en vindt 
één keer in de vier jaar plaats. 

Gastvrij rotterdam是为中、高端餐饮行业人士

设立的重要专业会展，同时，鹿特丹ahoy展览中

心的2号馆将举办2016年“中国烹饪世界大赛”

（简称Wccc2016）。

World Championship of 
Chinese Cuisine komt naar 

Gastvrij rotterdam
Gastvrij rotterdam 即将举
办“中国烹饪世界大赛”

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。

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. 

maxpaTaT BLijKT
 inderdaad  

een GoudHeerLijK 
frieTje

Maxpatat的确是一种
“金金有味”的薯条

17335: EDENS MAKELAARS . Te
koop in Workum , Restaurant  Eetc
afé met Café functie , geschikt voor
diverse horeca invullingen . Bedrijfs
woning aanwezig met o.a. 3 slaapk .
058 -2162324 of www.edensmakel
aars.nl  Lid: VMH

17430: TE KOOP HOTEL CAFÉ
RESTAURANT BRONSHEIM TE
BRUNSSUM BROCHURE VRIJBLI
JVEND OP AANVRAAG.

17489: CAFETARIA HET SMULPA
RADIJS inclusief ruim horecapand €
210.000,- k.k. Info 024-7440060 of
HORMAX
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column 专栏

“Gelijk hebben en          
        gelijk krijgen.”
Het rechtssysteem is er voor conflictbeslechting 
en om er voor te zorgen dat men zijn gelijk kan 
halen wanneer dat op een minnelijke wijze niet 
lukt. Het rechtssysteem heeft bij de burgers helaas 
vaak ook een slechte reputatie waar het gaat om 
snel en effectief je gelijk te kunnen halen. Met 
andere woorden: gelijk hebben betekent niet altijd 
dat je ook makkelijk je gelijk kunt halen.

Civiele procedures bijvoorbeeld kunnen jaren 
duren. Civiele procedures kosten bovendien veel 
geld, denk aan griffierechten, advocaatkosten, 
deurwaarderskosten. Enkel griffierechten kunnen 
al tot duizenden euro’s oplopen. Zelfs als je een 
procedure helemaal wint, krijg je maar een (klein) 
deel van al die kosten terug. In civiele procedures, 
bijvoorbeeld problemen over de nakoming van 
contracten of geldvorderingen, moet dus altijd 
een goede afweging gemaakt worden of de 
kosten van de procedure(s) opwegen tegen de 
belangen waar het om gaat. In de praktijk heet dit: 
‘proceseconomie’.

Maar ook bestuursrechtelijke procedures, dat 
zijn bezwaar- en beroepsprocedures tegen 
overheidsbeslissingen (bijvoorbeeld boetes 
in de Horeca) kennen hun beperkingen. In 
bestuursrechtelijke procedures moet de opgelegde 
boete eerst betaald worden voordat je er tegen 
kunt procederen. Het kwaad is dan feitelijk al 
geschied. In geval van bijvoorbeeld een WAV-
boete van €24.000,- kan dat de nekslag betekenen 
voor een bedrijf. Kleine bedrijven kunnen een 
dergelijke hoge boete vaak niet opbrengen of in 
ieder geval niet binnen de korte betalingstermijn 
die het CJIB stelt.

Betekent dat dan dat ons rechtssysteem geen 
antwoord heeft op dergelijke urgente situaties?
Gelukkig kent zowel het civiele recht 
als het bestuursrecht een zogenaamde 
“Voorzieningenrechter”.

Voorzieningenrechter in 
het bestuursrecht.
Om te blijven bij het voorbeeld van de hoge 
WAV-boete: aan de Rechtbank kan een 
“voorlopige voorziening” worden gevraagd dat 
de boete niet betaald hoeft te worden zolang de 
procedures nog lopen. De ervaring op ons kantoor 
is dat de rechter deze voorlopige voorziening 
toewijst als de ondernemer kan aantonen dat hij 
de boete niet onmiddellijk kan betalen. Er moeten 
dan wel bewijsstukken van de boekhouder / 
accountant zijn. In de praktijk betekent dat dat de 
onderneming gedurende het bezwaar en beroep 
– wat zo maar een paar jaar kan duren – de boete 
nog niet hoeft te betalen en gewoon door kan 
blijven draaien. Een faillissmeent kan hiermee 
worden voorkomen of in ieder geval uitgesteld.

Voorzieningenrechter 
in het civiele recht: Kort 
Geding.
De meeste mensen kennen de 
voorzieningenrechter in het civiele recht wel 
onder de meer gangbare naam: Kort Geding-
rechter. Deze rechter kan in alle spoedeisende 
zaken een ‘voorziening treffen’.

Wat kan een rechter 
in Kort Geding zoal 
bepalen?
Bijvoorbeeld:
•  Een partij verbieden om de handelsnaam van 

iemand anders te gebruiken;
•  Een partij dwingen tot nakoming van een 

contract, bijvoorbeeld leveren van bestelde 
goederen;

•  Een partij dwingen tot betalingen van bedragen 
die niet ter discussie staan, bijvoorbeeld huur 
of geleverde zaken.

Het voordeel van dergelijke spoedprocedures 
is niet alleen dat je sneller je maatregelen kunt 
treffen maar ook dat ze door de snelheid minder 
kosten. Vaak is het door een oordeel van de 
voorzieningenrechter niet meer nodig een lange 
en kostbare ‘bodemprocedure’ te starten en het 
probleem daarmee al opgelost.

Maar wat als ook een spoedprocedure niet snel 
genoeg is? Dit is bijvoorbeeld denkbaar in 
het geval je bang bent dat er bij een debiteur 
na verloop van tijd niets meer te halen valt of 
zaken worden doorverkocht of verduisterd. 
In die gevallen kun je beslag laten leggen. 
Beslaglegging kan zowel op goederen als op 
banktegoeden. Hiervoor moet een advocaat 
toestemming vragen bij de Rechtbank. Deze 
toestemming wordt doorgaans binnen een dag 
verleend.

Dit voorkomt dat in geval je na een paar jaar 
procederen een mooi vonnis hebt en je toch 
nog met lege handen staat omdat er inmiddels 
niks meer is te halen bij de wederpartij. Het 
gaat immers niet alleen om gelijk hebben in een 
procedure. Je wilt ook je gelijk kunnen halen. 
Anders heeft het ‘gelijk’ wel een erg hoge prijs.

www.koevoets.cn
www.koevoetsadvocaten.nl
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Lan Tin is niet zomaar 
de Chinees op de hoek.

Culinaire verfijning in Naarden 

Een willekeurige voorbijganger die nog niet bekend is 

met Restaurant Lan Tin in Naarden kan niet vermoeden 

hoe prachtig culinair de kaart van chef-kok Leon Zheng 

eruitziet. Met de focus op Aziatische gerechten met een 

Franse twist en daarnaast een aantal sterke klassiekers 

verovert Lan Tin de harten van oude en nieuwe gasten. 

任何一位不熟悉Naarden“蓝天酒楼”的过客都无法

想象主厨郑琦的美食菜单有多么精致。专注于融合法

国风味的亚洲美食，再加上几道极受欢迎的经典菜

肴，蓝天酒楼赢得新老客人的欢心。

“蓝天酒楼”并非街头巷尾
普通的中餐馆。
“精致美食在Naarden”
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Pekingeend met flensjes, geserveerd 
met frisse groenten en hoisin dip zal 
waarschijnlijk altijd wel op de kaart 
blijven van dit restaurant. Hetzelfde 
geldt voor de gewokte kipfilet met 
lente-uitjes, gedroogde chili peper en 
pinda’s en diverse andere prachtige 
klassiekers. Maar de drang zich 
voortdurend te vernieuwen en op 
zoek te blijven naar geraffineerde 
smaakcomposities is toch echt wat 
de keuken van Leon Zheng zo 
kenmerkt. De gepassioneerde kok 
drukt er een nieuw stempel mee op 
de zaak. De kaart is veelzijdig en 
beslist culinair. 

In het voorjaar van 1986, dertig jaar 
geleden dus, openden de ouders van 
gastvrouw Chunna Dong vol ambitie 
de zaak. De kaart bestond destijds uit 
een grote hoeveelheid aan gerechten 
uit de authentieke Chinese keuken. 
Het paste bij de tijdsgeest om te kiezen 
voor veel gerechten en een net zo 
authentieke inrichting met veel goud en 
rode lampionnen. Ook wat de inrichting 
betreft doet de nieuwe generatie het net 
even anders. De Aziatische wortels zijn 
gelukkig nog goed herkenbaar, maar het 
geheel is eigentijdser en met veel minder 
opsmuk. Aan de muren hangen grote 
kleurrijke schilderijen en de rest is rustig 
en huiselijk gehouden. De oude Chinese 
vitrinekast is gebleven en wordt gebruikt 
om de cognacs mooi te bewaren en te 
etaleren. Chunna Dong en haar man Leon 
Zheng slagen er in een gastvrij en modern 
Aziatisch restaurant neer te zetten met 

een mooie kwaliteit 
en weinig poespas. 
De wijnkaart, 
samengesteld door 
Chunna zelf, bevat 
toegankelijke en 
soepele wijnen die 
goed harmoniëren 
met de gerechten.

Geschenk uit de blauwe hemel 
De familie Dong wist een trouwe 
klantenkring op te bouwen en 
veel van deze gasten komen 
ook nog altijd eten bij de nieuwe 

generatie horecaprofessionals. Van 
de authentieke Chinese gerechten 
bleven alleen de beste op de 
kaart staan en Zheng bewees 
dat hij zeker ook heerlijke 
Aziatische fusion gerechten op tafel 
kan toveren. Denk aan gerechten als 
‘Sashimi New Style’; Noorse zalm 
vers van het mes, met een dressing 
van yuzu citrus en wasabi soja, licht 
geschroeid met hete truffelolie en 
‘Black Truffle Mini Tipan’; malse 
ossenhaaspuntjes gewokt met Japanse 
teriyaki saus, zwarte truffel, rode chili en 
knoflookchips. Lekker is ook de ‘Beef 
Tataki’ met rode uien ponzu, koriander, 
verse chili, gebakken knoflook en een 
dressing van geroosterde sesam. Lan Tin 
is een geschenk uit de hemel. De blauwe 
hemel, en dat is ook precies wat Lan Tin 
betekent! 北京烤鸭配上小面饼、新鲜蔬菜和海鲜

蘸酱，这道菜可能永远都会保留在该餐
厅的菜单上。宫保鸡丁（葱、干辣椒和
花生爆炒鸡肉）和其它可口的经典菜肴
亦如此。不过，在持续创新精神的驱动
下，不断探求精致的风味组合才是郑
琦之后厨的真正特性。这位充满热情
的主厨为该酒楼增添了新的印记。菜
品丰富多样，厨艺高超无疑。

早在1986年的春天，也就是30年前，
女主人董春娜的父母满怀雄心壮志，
开了这家餐厅。那时候的菜单上包括
许多地道的中式菜肴，符合当时有
大量可选性的时代潮流，正如充满
金色和红色灯笼的内饰一样，原汁
原味。至于室内设计，新一代老板
的思维也不尽相同，所幸的是他们
的亚洲根基依然清晰可辨，只是在
整体上更加时尚，减少了许多华丽
的元素。蓝天餐厅的墙壁上悬挂了
大型绚丽的彩绘，而其余部分却保
持着平和与温馨的格调。古老的中
式橱柜保留了下来，用于保存和展示漂
亮的干邑酒。董春娜和她的丈夫郑琦摈
弃繁琐，以精美的质量成功地打造出一
家既温馨又时尚的亚洲餐厅。由春娜亲
自汇编的葡萄酒单包含了与菜肴协调搭
配、适宜饮用、温和柔顺的葡萄酒。 

蓝天的赏赐 
董氏家族成功地建立起一个忠实的客户
群，许多客人仍然会来新一代餐饮专业
人士创办的餐厅来用餐。菜单中仅保留
了传统中式菜肴中最精美的部分，而
郑琦也证实了他的确能够在餐桌上变
幻出美味的亚洲融合餐，例如“新式生
鱼片”这道菜，即新鲜的挪威三文鱼，
配上柚子和芥末酱油调料，浇淋热松露
油；“黑松露迷你铁板”，即日本照烧
汁爆炒嫩牛柳尖，调配黑松露、红辣椒
和大蒜片；“炭烧牛肉”也很可口，搭
配红洋葱柚子醋、香菜、新鲜辣椒、爆
炒大蒜以及烤芝麻浇汁。蓝天酒楼是上
天的赏赐，而蓝色的天空，这正是蓝天
酒楼准确的含义！

Gastvrouw Chunna Dong:‘Mijn ouders hebben met veel geduld en veel noeste arbeid een prachtige zaak opgebouwd. Wij borduren voort op wat zij hebben neergezet, maar geven er wel onze eigen draai aan. We vinden het belangrijk dat onze gasten zich niet gaan vervelen. Daarom blijven we innovatief bezig en veranderen we de kaart regelmatig. Dat vinden we zelf ook prettig, het houdt ons scherp. We hebben een echt mooie wijnkaart en houden onze inrichting en servies mooi rustig. Een zachte loungemuziek op de achtergrond verhoogt de sfeer. Voor de rest is het belangrijk om te vertellen dat we lekker informeel zijn in onze stijl van bediening. Naarden is niet zo heel groot en we hebben het geluk veel vaste gasten te mogen ontvangen. We zijn zeker niet stijf, maar we willen wel kwaliteit leveren. Alles zonder overdreven poespas. Het is steeds weer onze opdracht ervoor te zorgen dat onze gasten met een tevreden gevoel naar huis gaan en een goede herinnering overhouden aan de avond.”

Kookwedstrijden 

en inspiratie 
Chef-kok Leon Zheng heeft in de loop 

van de jaren veel ervaring opgedaan 

tijdens Chinese kookwedstrijden 

in binnen- en buitenland. In 2008 

behaalde hij de tweede prijs bij 

een internationale kookwedstrijd in 

Beijing waarbij hij topkoks versloeg 

uit Amerika, Australië, Europa en 

Azië. De chef zorgt ook dat hij op de 

hoogte blijft van de ontwikkelingen 

op culinair gebied. Zijn vrouw en hij 

gaan veel op reis en eten in de beste 

Aziatische restaurants ter wereld 

op zoek naar inspiratie. Ook blijft 

Leon Zheng in gesprek met collega’s 

en vakgenoten. Er wordt dan niet 

alleen geproefd, maar ook gesproken 

over eten en de ontwikkelingen en 

vraagstukken die spelen in de Chinese 

horeca. 

女主人董春娜：

我的父母亲付出了许多耐心，打拼建

立起这家很了不起的餐厅。在他们停

下脚步的地方，我们接替了他们，予

以进一步的完善，并且换了一个角度

看问题。我们认为有一点非常重要，

那就是不让客人们觉得无聊。为此我

们不断地坚持创新，定期更改菜单。

这么做不仅能让我们保持敏锐，也是

我们所欣赏的。本餐厅的葡萄酒单非

常精致，另外，餐厅的装潢和餐具风

格宁静，柔和的背景音乐增添了用餐

气氛。还有一点也很重要，即餐厅的

服务方式轻松自如。Naarden地方不

大，但幸运的是有许多常客惠顾我们

的餐厅。当然，我们不呆板，也没有

不必要的繁琐，但是肯定会提供高质

量的服务。我们的使命始终是确保

客人满意而归，并且留下美好的记

忆。”

烹饪比赛与灵感 主厨郑琦多年来在国内外各种中餐烹饪比赛中积累了丰富的经验。2008年，他在北京举办的国际烹饪比赛中，击败了来自美国、澳大利亚、欧洲和亚洲的顶级厨师，荣获二等奖。不仅如此，他还一直关注烹饪领域的最新发展动态，经常与太太一起游历世界、品尝当地顶级亚洲餐馆的美食，寻找新的灵感。同时，郑琦还时常与同事、同行保持对话，不仅仅是品尝味道，更多的是探讨食品方面的各种问题，以及中餐馆的趋势和出现的问题等话题。



Bouter兄弟公司自1906年起就在鹿
特丹及周边地区家喻户晓。作为综
合供应商及餐饮设备厂家，Bouter
兄弟在过去的110余年里创建了许
多企业。该企业的第五代传人Ben 
Bouter仍然热衷于将家族传统的专
业知识付诸于实践，在厨房的选择
和设计方面为客户提供咨询。Ben 
Bouter是大型厨房方面的专家，以
特殊的绘制程序设计出带3d图案的
厨房！

自本世纪初起，Bouter兄弟与
Kok&Kok合并，继而更名为Bouter 
& Kok。 今年四月，Goos Horeca
开始与Bouter & Kok合作，共同在
鹿特丹建立强有力的地位。拥有两
家企业的综合优势和专业知识，对
未来充满了信心！

该模式清晰明了，餐饮设备、餐饮
业室内外陈设、小型设备，如锅/
餐具/玻璃器皿/瓷器以及清洁用品
等直接供应现货，而且价格还是市
场上最优惠的！由于我们的采购量
大，并且直接向制造商进货，所以
能够确保为客户在购买投资货物时
提供最佳选址。我们的价格始终最
优惠！每一家分公司都提供种类繁
多的产品，全国各地已有9家分公
司采用“现购自运”模式，因此您

总能在附近找到一家分公司！
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”的库存产品超过两
万多件…….
客户可以在我们的9家分公
司及/或网购所有产品，网
址：www.gooshoreca.nl或www.
bouterenkok.nl。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。

简明地说：Goos Horeca与
Bouter&Kok是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。我们拥有10
余辆汽车的物流/配送服务，既灵
活/专业又迅速为客户送货。Goos 
Horeca与Bouter&Kok每星期营业6
天，我们备好咖啡，恭候客户光
临！

更多信息请参阅：
www.gooshoreca.nl或
www.bouterenkok.nl
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Gebroeders Bouter BV is al sinds 1906 
een begrip in Rotterdam en omstreken. Als 
totaalleverancier en zelfs fabrikant van horeca 
apparatuur heeft Gebr. Bouter de afgelopen 
110 jaar vele bedrijven ingericht. Ben Bouter, 
5e generatie binnen dit bedrijf, is nog elke dag 
fanatiek bezig om de vakkennis van de familie 
toe te passen en de klanten te adviseren bij hun 
keuze/inrichting van de keuken. Ben Bouter is 
grootkeuken expert en ontwerpt keukens in een 
speciaal tekenprogramma met 3D ontwerp!

Sinds begin deze eeuw is Gebr. Bouter samen 
gegaan met Kok&Kok en daaruit is de naam 
Bouter & Kok ontstaan. In April dit jaar is 
Goos Horeca een samenwerking aangegaan met 
Bouter & Kok om gezamenlijk een sterke positie 
in te nemen in Rotterdam. De gezamenlijke 
krachten en kennis binnen deze bedrijven geven 
veel vertrouwen in de toekomst!

De formule is helder. Horeca apparatuur, horeca 
meubilair voor binnen en buiten, klein materiaal 
zoals pannen/bestek/glaswerk/porselein en 
schoonmaakartikelen direct uit voorraad 
leverbaar tegen de beste prijsstelling in de 
markt! Door ons inkoopvolume en door het feit 
dat wij direct inkopen bij de fabrikant garandeert 
de klant dat ze het best bij ons terecht kunnen 
voor aanschaf van hun investeringsgoederen. 
Wij hebben de scherpste prijzen in de markt! 
Het brede assortiment is te vinden in elke 
vestiging. De Cash&Carry formule heeft 
inmiddels 9 vestigingen door het land en dus is 
er altijd wel een vestiging bij u in de buurt.

De markt van vandaag vraagt om gemak 
en flexibiliteit. Heb je vandaag nog een 
combimagnetron, afzuigkap of koelvitrine 
nodig? Wil je morgen al uw terras een andere 
look geven of zit je te springen om nieuwe 

pannen, borden en bestek? Goos Horeca levert 
Cash&Carry meer dan 20.000 artikelen direct 
uit voorraad….

Klanten kunnen terecht in onze 9 vestigingen 
en/of kunnen online het gehele assortiment 
bestellen. Via www.gooshoreca.nl of via 
www.bouterenkok.nl. 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.

Het mag duidelijk zijn: Goos Horeca en 
Bouter&Kok zijn 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. 
De eigen logistiek/bezorgdienst met meer dan 
10 auto’s zorgt ervoor dat er zeer flexibel/
vakkundig en snel geleverd kan worden bij de 
klant. Goos Horeca en Bouter&Kok zijn 6 dagen 
per week open. Voor u als klant staat de koffie 
altijd klaar! 

Voor meer info: www.gooshoreca.nl of 
www.bouterenkok.nl

好消息！鹿特丹终于迎来了它值得拥有的：在

Spaanse Polder工业区，一家非食品领域完整的

餐饮业“现购自运”模式企业正式开业。 位于

Spaanse Polder工业区，新展厅销售区占地面积

达4000平方米，地址在鹿特丹Industrieweg 1，

毗邻Zegro。该地点交通便利，免费泊车。 二合

为一，运营经验长达110余年！

Goed nieuws. Rotterdam krijgt eindelijk wat het 
verdient: een complete horeca cash&carry formule 
op non-food gebied in de Spaanse Polder. De 
nieuwe showroom in de Spaanse Polder heeft een 
verkoopvloer van maar liefst 4000 vierkante meter 
en is gevestigd naast de Zegro aan de Industrieweg 
1 in Rotterdam. De locatie is goed bereikbaar en 
parkeerplaatsen zijn gratis.  Samen meer dan 110 jaar 
ervaring!
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Goos HoreCa samen meT BouTer 
& KoK in de spaanse poLder 

SpaaNSe polder工业区的GooS Horeca与Bouter & KoK 
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“Wij kunnen de  
zaak ook 

strafrechtelijk afdoen!”

Na afloop van het boekenonderzoek komt de 
Belastingdienst met veel opmerkingen over de 
administratie. Bij de reeds opgelegde aanslagen wil 
de Belastingdienst n.a.v. het boekenonderzoek grote 
correcties opleggen. De Belastingdienst onderbouwt haar 
stellingen alleen met algemeenheden en geeft daarnaast 
aan dat de kans bestaat dat de zaak in het strafrecht 
kan worden getrokken. Tevens laat de ambtenaar 
doorschemeren, uiteraard nadat cautie is gesteld, dat er een 
compromis mogelijk is in het bestuursrecht. Bovenstaande 
situatie zien wij vaak terugkomen bij onze klanten. 

在财务调查结束之后，税务机关提出许多有关管理方

面的评议。基于财务调查，税务机关要对已经征收的

税款实行大幅度的修正。税务机关仅凭普遍现象作为

证据，并且还指出有可能涉及刑事案件。同时，税务

人员又暗示，在有人作出担保之后，当然还有可能退

一步作为行政处罚。

我们的客户经常遇到上述情况。

Mag een ambtenaar van de 
Belastingdienst een zodanig 
druk neerleggen en heeft hij 
daar de bevoegdheid toe?
M.i. niet. Op de eerste plaats oordeelt 
een Officier van Justitie over een 
eventuele vervolging en niet een 
controleambtenaar van de Belastingdienst. 
Wel kan een controleambtenaar een zaak 
via de fraudecoördinator voordragen voor 
strafrechtelijk onderzoek. Indien dit gebeurt 
is het uit den boze dat een ambtenaar van de 
Belastingdienst zich hierover uitlaat omdat 
anders de verrassing van een strafrechtelijk 
onderzoek met een daaraan gekoppelde inval 
met verhoren weg is. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat de ambtenaar bluft en dat is 
m.i. het toepassen van niet toegestane druk, 
oftewel machtsmisbruik.

Strafrechtelijk onderzoek
Een strafrechtelijk onderzoek zal veelal 
bestaan uit een inval bij het bedrijf en bij de 
privéwoning(en) van de eigenaar van het 
bedrijf. Daarbij zullen alle relevante stukken 
en computers in beslag worden genomen 
en daarna zullen alle personen die enigszins 
raakvlakken hebben met het vermeende 
strafbare feit worden meegenomen voor 
verhoor. De kans bestaat dat de politie de 
inval begeleid. Dit gebeurt niet zachtzinnig. 
Een inval zal plaatsvinden één uur voor 
zonsopgang en veelal worden de personen 
meegenomen in ondergoed om vervolgens in 
ieder geval drie dagen te worden verhoord. 
De kans is ook groot dat de kinderen en de 
echtgenoten hetzelfde lot moeten ondergaan. 

Mag een ambtenaar in 
algemene bewoordingen zijn 
bevindingen presenteren?

Een ambtenaar heeft een motiveringsplicht 
en dient zich onbevooroordeeld op te stellen. 
Dit staat in de wet en jurisprudentie laat zien 
dat “fishing expeditions” niet zijn toegestaan. 
Om in algemene bewoordingen correcties 
te presenteren zonder deugdelijke 
motivering, bijvoorbeeld via een concept-
controlerapport, is dus m.i. niet toegestaan. 
Uiteraard heeft een gedupeerde ondernemer 
hier niet veel aan. Hij zal als de dood 
zijn voor de acties die komen gaan en zal 
veelal bereid zijn een “compromis” af te 
sluiten, ook al is dit in zijn nadeel en niet 
gebaseerd op feiten en zijn inkomsten. 
Hij zal bezwijken onder de druk van een 
strafrechtelijk onderzoek.

Conclusie
Ik kan slechts adviseren niet te bezwijken 
onder druk van ambtenaren en aangeven 
dat u zich wil laten adviseren door een 
deskundige. Leg desnoods een klacht neer bij 
de leiding van de Belastingdienst en ga pas 
in op uitkomsten van een boekenonderzoek 
als dit naar behoren is gemotiveerd.

Weten is één, uitvoeren 
is twee. Ongeoorloofde 
druk kan een grote last 
neerleggen. Een deskundig 
advies is onontbeerlijk. Laat 
u niet overbluffen.
Oomen fiscaal onderzoek en advies. 
Mr. Wil Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
OAK - Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenadministratiekantoor.nl

税务人员能否可以如此施
加压力，是否有此权力？

我不这么认为，首先公诉人提出可能的
检控，而不是税务机关的稽查人员，但
稽查人员能够通过欺诈协调员将案件提
交刑事调查。如果发生这种情况，税务
人员根本不可以对此表态，因为否则
刑事调查与相关突击搜查和审讯就毫
无意义。
上述表明，税务人员虚张声势，而且在
我看来是施行未经授权的压力，也就是
滥用权力。

刑事调查
刑事调查通常包括对企业和企业所有者
的私人住宅进行突击搜查，没收相关的
文件和电脑等，然后带走所有与指控罪
行有牵连的人员，对其进行审讯。突击
搜查中可能有警察随行，但事件不会平
缓地发生，可能在日出前一小时突击搜
查，通常把人穿着内衣就带走，在随后
的三天中进行审问。子女与配偶遭遇相
同命运的几率也很高。 

一般情况下官员是否可以
提出其调查结果？
官员有责任说明理由，并且不应当持有
偏见，这是法律规定，原则上不允许发
生“试探性调查”。 因此在一般情况
下，没有正当的理由而提出修正，例如
通过稽查报告草案，在我看来是不允许
的。当然，这对受害的企业老板起不了
太大的作用，他可能因为惧怕这些行
动，即使对他不利、不符合事实和他的
收入，也往往准备同意“妥协”，迫于
刑事调查的压力而屈服。

结论
我只能建议不要屈服于官员的压力，并
且表明希望由专家来咨询。如果有必

要，可以向税务人员的上级投诉，而且
只有当财务调查的结果有充分依据的情
况下，才能采取措施。

了解是其一，执行是其
二。未经授权的压力可能
会带来沉重的负担。专家
的建议是必不可少的。不
要被愚弄。

oomen税务调查与顾问 
Mr. Wil oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
oaK – oomen行政事务所
Ing. ruud oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl

“我们也可以驳回
刑事案件！”



8

redactie 编辑推荐

 8 - Asian Horecavizier augustus 2016

World Championship of Chinese 
Cuisine komt naar Gastvrij rotterdam 
‘dit zijn echt de olympische Spelen van de chinese cuisine’

Gastvrij Rotterdam is een belangrijke horecabeurs 
voor horecaprofessionals uit het midden- en 
hoogsegment. Gelijktijdig vindt in Hal 2 van 
Rotterdam Ahoy het World Championship of Chinese 
Cuisine (WCCC2016) plaats. Het kampioenschap 
wordt georganiseerd door de World Association 
of Chinese Cuisine (WACC) en vindt één keer in 
de vier jaar plaats. Vanuit de hele wereld komen 
toonaangevende chefs, werkzaam in de Chinese 
keuken, naar Nederland om prijzen te winnen. We 
praten met de voorzitter van het organiserende comité, 
Jack Wang.

Gastvrij Rotterdam是为中、高端餐饮行业人士

设立的重要专业会展，同时，鹿特丹Ahoy展览中

心的2号馆将举办2016年“中国烹饪世界大赛”（

简称WCCC2016）。该项赛事由世界中国烹饪联合会

（WACC）承办，每四年举办一届。来自世界各地中

餐馆的顶级厨师云集荷兰，争夺奖项。我们与组委

会主席Jack Wang先生进行了一次会话。

Gastvrij rotterdam 即将举办“中国烹饪世界大赛”
“这是真正的中餐烹饪奥运会”
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Wat is de doelstelling van de 
wedstrijd?
“ Allereerst biedt het WCCC al sinds de 
eerste editie een internationaal platform aan 
chef-koks die de Chinese keuken beheersen, 
om zich te presenteren en te profileren. Ten 
tweede is het WCCC er om de Chinese 
keuken en de Chinese eetcultuur te 
promoten, om een breder publiek daarmee 
kennis te laten maken.”

Wat houdt de kookwedstrijd 
precies in? 
“Teams vanuit de hele wereld zullen tijdens 
deze kampioenschappen – welke overigens 
worden beschouwd als de Olympische 
Spelen van de Chinese Cuisine – strijden 
om het beste gerecht in een bepaalde 
categorie ter plekke te bereiden en te 
presenteren. Categorieën worden doorgaans 
verdeeld in voor- , hoofd- en nagerechten. 
Er wordt onder andere gewerkt met 
gevogelte, vlees en vis. Alles wordt 
dan beoordeeld op presentatie, smaak, 
originaliteit, creativiteit. Een soort van 
Een soort van Masterchef, maar dan 
sneller en met chefs vanuit de hele 
wereld.”

Wie doen er mee met de 
wedstrijd? 
“70 teams van koks uit de hele wereld 
doen mee aan deze wedstrijd. Zo 
hebben zich zelfs al teams uit de 
VS, Canada, Australië, Frankrijk, 
Italië, Spanje en natuurlijk China 
aangemeld.”

Is het interessant naar de 
wedstrijd te kijken? 
“Absoluut. Het is nu eenmaal 
ontzettend boeiend om vakkundige 
mensen te zien koken. Van 
ingrediënten mooie werken te 
creëren die ook nog ontzettend 
lekker zijn.”

Waarom zijn dit soort 
kookwedstrijden van 
belang en wat hebben 
deelnemers eraan? 
“Deelnemers krijgen de kans om hun 
kookkunsten, technieken en vaardigheden 
te laten zien aan de besten in het vak. Zij 
kunnen daarnaast onderling ontzettend veel 
inspiratie over en weer opdoen, want elk 
land en elke cultuur kan een ander effect 
hebben op de ontwikkeling van de lokale 
Chinese keuken. Het is dus behalve een 
wedstrijd ook een grote inspiratiebron en 
culturele uitwisselingsmogelijkheid. Niet 
alleen voor de deelnemers, maar ook voor 
de toeschouwers zal het een horizon 
verbredend effect hebben.”

Wat is er moeilijk aan de 
Aziatische keuken?
“ De Aziatische keuken is 
ongelooflijk rijk aan ingrediënten 
en bereidingswijzen. Daarnaast 
worden vaak medicinale kennis en 

andere wijsheden van duizenden 
jaren eetcultuur meegenomen en 
toegepast in de keuken. Voeding 
is in Azië al duizenden jaren 
een belangrijk deel van de 
geneeskunde. Vele kruiden en 
ingrediënten als bijvoorbeeld 
kaneel, steranijs, gember en 
goji bessen werden eerder als 
‘medicijnen’ beschouwd dan als 

eten. En die overloop en samensmelting 
maakt het nog complexer om het te leren 
beheersen.”

Is het nog steeds moeilijk in 
de Nederlandse horeca om 
goede Aziatische koks te 
vinden?
“ Ja, absoluut. Dat heeft veel verschillende 
redenen. Iets waar je bijna een geheel nieuw 
stuk over zou kunnen schrijven.”

Ontwikkelt de Aziatische 
keuken zich nog altijd? 
“Natuurlijk. Eten en eetcultuur is iets 
dynamisch. Elke periode brengt zijn 
eigen kenmerken mee, die ook worden 
meegenomen in de keuken. Natuurlijk 
blijft er een deel ook stilstaan, wat goed 
is. Traditionele recepten moeten behouden 
worden, hoe maken we straks anders 
onderscheid tussen verschillende keukens?”

Wat is er nog meer belangrijk 
om te weten? 
“Jack Wang heeft zelf een medaille 
gewonnen op het WCCC 2002 in Kuala 
Lumpur in de categorie Voorgerechten. En 
de sous chef van Restaurant Renao, dat 
wordt gerund door zijn zoon Nyls Wang, 
heeft in 2012 in Singapore een medaille 
behaald in de categorie ‘Gevogelte’. “

大赛的意向是什么？
“首先，Wccc自首届大赛以来，为主导
中式后厨的主厨们提供一个国际性平
台，体现厨艺、展示自己。其次，Wccc
旨在向更广泛的受众推广中餐技艺，弘
扬中国饮食文化。”

大赛具体如何进行？
“在这场亦被视为中国烹饪奥运会的大
赛中，来自世界各地的团队将现场烹
饪、表演，在特定的类别中角逐最佳菜
肴作品。类别大致可分为前菜、主菜与
甜点。主要材料包括家禽、肉类和鱼
类。所有作品分别根据其外观、味道、
原创性和创新性来进行评判。类似于《
我要做神厨》，但节奏更快，而且厨师
们来自世界各地。”

谁将参加比赛？
“来自世界各国70支团队的厨师们将参
加这场大赛，已经报名的有来自美国、
加拿大、澳大利亚、法国、意大利、西
班牙，当然还有中国的团队。”

比赛过程将会引人
入胜吗？
“当然。观赏技术娴熟的厨
师烹饪本身就是一件津津有味
事，将食材创作成为赏心悦目
的作品，且美味可口。”

这类比赛为什么很重
要，对参赛者来说有
什么意义？
“参赛者有机会向业内顶级专
家展示自己烹饪艺术、技巧和
技能，也可以相互之间交流灵
感、互换经验，因为各个国家
和文化对当地中国美食的发展都
会带来不同的影响。因此，它的
意义不局限于一场比赛，还是创
作灵感的重要源泉以及文化交流
的机会。不仅对参赛者，而且对
观众来说都将产生扩大视野的效
应。”

亚洲厨艺有什么难度？
亚洲美食中采用的食材和烹饪方式多得
令人难以置信。此外，烹饪中还通常包
含数千年积累的药物知识和其他智慧结
晶的应用。在亚洲，食品作为医学的重
要组成部分已有数千年的历史，像桂
皮、八角、生姜和枸杞等许多香料和食
材首先被视为“药物”，其次才是食
物。而这些食材的搭配与融合使它们变
得更复杂，更不易掌握”。

在荷兰餐饮界仍然很难找
到优秀的亚洲厨师吗？
“是的，绝对是这样情况。其中有许
多不同的原因，足以重新再写一篇文
章。”

亚洲厨艺仍在继续发展

吗？
“当然，饮食和饮食文化是不断变化
的。每个时期都具有自己的特性，而这
些特性又对美食带来影响。但是其中当

然也不乏静止的成分，这恰恰是好
的一面。传统食谱应予以保留，否
则将来我们该如何区分不同风格的
美食？”

还有什么务必了解的
事项？
“Jack Wang自己曾在2002年吉隆
坡举办的Wccc中夺得前菜类的奖
牌，而由他的儿子Nyls Wang经
营的renao餐厅的主厨，于2012
年在新加坡荣获‘家禽’类奖

牌。”

Restaurant Renao in Arnhem De familie Wang zit al sinds 1989 op de Schelmseweg 50 in Arnhem. Cindy en Jack waren daar tot december 2014 eigenaren van restaurant De Chinese Muur. In december 2014 is het Chinees-Indische restaurant omgetoverd tot een modern Aziatisch restaurant genaamd Renao. Renao voert onder leiding van zoon Nyls het zogeheten Shared Dining concept.  Met allerlei kleine gerechten het zogenaamde ‘fingerfood  krijgen de gasten bij Renao de gelegenheid om de vele diverse smaaksensaties te ervaren. Natuurlijk heeft men bij een gezamenlijk diner altijd wel een voorkeur voor wat smaakvol is en waar men nog geen ervaring mee heeft. Soms moet men een drempel over om nieuwe gerechtjes te proeven, juist omdat men zich in een vertrouwd gezelschap bevindt gaat men de uitdaging aan en komen er verrassende smaken voorbij die een nog bredere wereld opent van de Aziatische keuken.

阿纳姆的renao酒楼

王氏家族自1989年以来就在阿纳姆的

Schelmseweg 
50经营餐厅。cindy和

Jack在2014年之前是那里名为“长城

酒楼”的老板。2014年12月，原先传

统的中印餐馆改建成为时尚的、取名

为“renao”的亚洲酒楼。renao由儿

子Nyls主管，践行所谓“共用餐”的

理念。

renao的客人们有机会品尝所谓的“

手拿食物”，即各式小蝶菜肴，尝试

各种不同的味觉体验。当然，人们在

共享晚餐时，总是会有个人偏好，同

时又希望尝试新口味。有时候人们甚

至需要勇气，跨越心理障碍去尝试新

菜品，恰恰是因为与熟悉的同伴一起

用餐，他们往往才会敢于挑战，令人

惊讶的口味于是打开了亚洲美食更加

广阔的世界。
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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!

7, 8 en 9 november 2016
Evenementenhal Hardenberg

Vakevent voor horeca professionals

BOEK UW STAND EENVOUDIG ONLINE!

EVENEMENTENHAL.NL/BELEEF

of bestel uw tickets via EVENEMENTENHAL.NL/BELEEF-hb

Meer dan 2200 horecabedrijven !
2200余家餐饮企业！

餐饮企业报盘数量最多
De site om te kopen of zelf te verkopen

购买或自售的网站

Site.nl

zoekopdracht plaats advertentieuitgebreidzoeken

het grootste aanbod 
in horecabedrijven

Ook om zelf uw horecabedrijf te verkopen

horecasite.indd   1 05-02-14   15:22
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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，油炸的时间只需两分钟，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。网址：www.maxpatat.nl 

redactie 编辑推荐

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 twee 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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16417:  Café te Venlo (ROBO3165)
Vraagprijs inventarisgoodwill € 39.
000 Huur € 3.600 Klaassen BV-073-
5216166

16475: t.k. bruin café in Moordrecht
O.G. vr.pr. €265.000,- GI € 45.500,-
info: Van Alkemare 0226343220

16483: Snackbar de Kuijpertjes te
Rosmalen. Prijs: € 32.500,00 Info:
073-6101090 of HORMAX 

16490: Dit zeer bekende en goed
lopende café is nu te koop. Info
0548-613703 en axxentus.nl

16501: VMH2-309 Bruin café in
Meppel. Vr.pr. €.45.000,- Huur €.2.
770,- HBC 0571-290690

16507: Modern cafetaria dagzaak
A1 locatie Haarlem centrum VERKO
CHT Klaassen. Hans Berg 06-5135
4528

16516: Café 't Fabeltje te Oss.
Koopprijs pand: € 340.000,00 k.k.
info: 073-6101090 of HORMAX

16533: UWhorecamakelaar: Cafeta
ria Pizzeria winkelcentrum Heerlen.
Vr.pr 99,000 euro. Tel: 0641268968

16555: Feest- en muziek café in
centrum van Aalten.  EIGEN
HORECA MAKELAAR 026-3637
030

16582: UWHORECAMAKELAAR:
SNACKBAR AMSTERDAM
OSDORP 189.000 EURO TEL 06
412 68 9 68

16368: Klaassen BV t.o.a. Wok
Waalre, 250 zipl., nabij EindhovenV
eldhovenValkenswaard. Info: 06200
02530

16373: Lunchroomijssalon en snack
bar A1-locatie Purmerend. Vrpr GI €
59.500,- T 0226343220 Van Alkem
are

16394: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 TK Grand-Café met
terras in het centrum van Ede.

16402: Casco horecapand t.b.v.
Grand café in Haaksbergen. Huur:
€.3.750,- p.m. Horecapachter 06-
15048789

16405: Cafetaria-appartementen -
Zwolle. Invg.w.: €.60.000,- BOG: €.
535.000,- kk Horecapachter 06-
15048789

16409: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht:Café 'de Bookvink':idylli
sch gelegen, met terras. 043-3655
533       

16410: HORECA ADVIES ZUID:
Meerssen-Ulestraten: Café-Zaal-
Restaurant Bergrust, met terras.
043-3655533

16411: CAFÉ RESTAURANT ZAAL
380M² - Multifunctionele Horeca
Eigen Horeca Makelaarl 0638448
844

16413: WITMARSUM, DE OTTER
BAR. Aan de 11-Stedenroute
gelegen zeer goed onderhouden
café, cafetaria en woning, pand TE
KOOP EN TE HUUR!!Info: 06.1131
6610  WWW.BERENDSCHOTHOR
ECA.NL

16585: nieuwe cafetariasnackbarfas
tfood in Emmen. locatie centrum en
dichtbij nieuw te openen dierenpark.
info 0651200621 EIGEN HORECA
MAKELAAR

16596: MAKELAARINHORECA.NL
zoekt goedlopende cafetaria's. Wij
hebben diverse kandidaat-kopers!!C
ontact: 0183-615183 of Loek Borsje
06-22933313. Lid VMH landelijke
dekking.

16597:  discreet t.k. snackbarcafet
aria in Zuid Holland vr.pr. GI € 250.
000,- Van Alkemare 0226-343220

16598: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ, TER
OVERNAME CAFÉ DE PIEP NIEU
WSTADT. VERLAAGDE OVERN
AME.  

16698: VMH1-1234 Restaurant,
Eetcafé annex Cafetaria Emmen.
Tel.Inl. Wubbolt 0591-522944

16700: VMH-1236 Mooi en modern
Cafetaria eventueel met ruime bove
nwoning. Tel.Inl. Wubbolt 0591-
522944

16713: APRES SKI CAFE DE
BLOKHUT, CENTRUM BREDA.
Vraagprijs €49.000, huurprijs €1.
500. HORECAKAS 0649 111 649

16757: Snackbar, Markt in Yzendi
jke. Voor de snelle beslisser. BOD
GEVRAAGD. EIGEN HORECA
MAKELAAR

16763: Cafetarialunchroom te Den
Bosch(adja2267)Vraagprijs € 69.
500 Huur € 2.000 Klaassen BV-073-
5216166

16778: Wolvega te koop of te huur !
Groot cafe bovenwoning Henk
Hosper EIGEN HORECA MAKEL
AAR

16781: Wolvega A1  restaurant cafe
lage overname prijs en lage huur
Henk Hosper EIGEN HORECA
MAKELAAR

16783: Steenwijk cafe lage overn
ame en huur centrum Henk Hosper
EIGEN HORECA MAKELAAR

16784: Munnekezijl cafezaalsnackb
arwoning pand incl inventaris te
koop Henk Hosper EIGEN
HORECA MAKELAAR

16793: CAFE-ZAAL't WILDE
ZWIJN VEN-ZELDERHEIDE incl
ruim pandperc €395.000,-kk Info
024-7440060 of HORMAX

16800: Cafetaria De Hoogstraat
Werkendam. Vraagprijs invgw: € 85.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

16804: Assen cafe in centrum, per
direct verlaagde prijs Henk Hosper
EIGEN HORECA MAKELAAR

16808: FRIESCHEPALEN, MA
KELLY'S MUZIEKCAFÉ, unieke
plek, uniek café, incl. cafetaria,
woning. OG te koophuur. INFO: 06.
11316610WWW.BERENDSCHOTH
ORECA.NL

16812: DRACHTEN, CAFETARIA
HET CARILLON, centrum-promen
ade locatie, zeer net en fris bedrijf.
INFO: 06.11316610WWW.BEREND
SCHOTHORECA.NL

16818: Cafetaria in Valkenswaard,
FLEUREN HORECA MAKELAARS
Noud Loomans 06-340.665.02

16828: Te huur Voormalig Café
Lambik te Goes: Huur € 3350,00
per maand. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

16836: Ter overname café 'n Deurl
oop (hoge omzet) in Ootmarsum..
Bel Twentse Horeca  06-53931329.

16848: Cafetaria met hoge omzet!In
Stiphout (Helmond) FLEUREN
HORECAMAKELAARS N Loomans
Tel.:06-340.665.02

16950: Eet-café in de Hoekse
Waard. Vr.prijs invgwill op aanvr
aag. Info: 010-2600055 of bij
Hormax

16974: In het centrum van Ensch
ede is dit café te koop. Inventaris €
17.500 huur € 1250 p.m. Axxentus
0548-613703.

16977: Zeer goed café in ZEELAND
ter overname. Goede omzet en lage
kosten! Voor info: EIGEN HORECA
MAKELAAR

16984: Horecapaviljoen Piushaven
Tilburg:  Vele mogelijkheden: café,
terras, restaurant, lounge, muziek,
evenementen.Alles is mogelijk. Ople
vering casco medio 2017. Klaassen
horecamakelaardij  Berrie van Hoof
06-20004868

16985: Cafetaria 't Pleintje Tilburg.
Mooie omzet. Lage huur met
woning. Horecamakelaar Klaassen.
Berrie van Hoof, telefoon: 06 - 2000
4868  

16986: Langeweg (NB) Eeterij 
Feesterij De Droom. Vlakbij de A16
aan de N285. Een mooi bedrijf met
café-restaurant, cafetaria, zaal en
een groot terras.  INFO: Klaassen
horecamakelaar Berrie van Hoof
GSM 06-20004868

16987: Cafe- Bar The Londoner
Winschoten. Vraagpr. vastgoed:
€247.500kk, Huur €1.350 pm,
GWInv. €10.000. Voor meer info:
Makelaardij HELD3R, 06-20060969.

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

van de advertentie in
de zoekmachine.
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16993: Snackbar 't Centrum
Winsum 89 m2 met terras en
woning  Vraagpr.: €349.000k.k.
GWInv.: €145.000,- Voor meer info:
Makelaardij HELD3R, Kiek Busquet
06-20060969

16998: MAKELAARINHORECA.NL
zoekt goedlopende cafetaria's. Wij
hebben diverse kandidaat-kopers
met eigen geld.Contact: John Chow
06 - 5170 70 88. Lid VMH. Landeli
jke dekking.

16999: (Z0566) LUNCHROOM-
BROODJESZAAK winkelcentrum
stad Z.O. Nederland zuidveste,nl
0773545632

17020: Cafetaria Kees Kroket in
hartje centrum Helmond ter overn
ame. Info: 013-5722844 of
HORMAX

17033:  Cafetaria 't Naberke te Waal
wijk. Vr.pr. invgw: € 59.500,00 Info:
073-6101090 of HORMAX

17037: VMH-1238 Grand Café 
Restaurant met bovenwoning Hoog
eveen. Tel Wubbolt Makelaardij
0591-522944 

17053: Z0501 CAFETARIA Topz
aak, hoge omzet, nieuwstaat. Dorp
z.o.NL ZuidVeste 077-3545632

17060: VDS Horeca biedt t.o.a.:
Zeer bekende SNACKBAR IN cent
rum Leiden met gloednieuwe invent
aris. Lage huur 1.430,- per maand
excl. BTW.  Omzet indicatie 150.
000 per jaar. Meer informatie info@
vds-horeca.nl of 070-3306687

17063: Café De Jantjes gelegen
hartje centrum Eindhoven. Gunstige
voorwaarden. Info: 013-5722844 of
HORMAX

17099: Cafecafetaria de Uitdaging
te koop, Rozenburg, vastgoed &
zaak € 275.000, 75m², TiHM 06-
13704604

17102: Z0529 CAFETARIA-DAGZ
AAK  VARKENSMARKT,  ROERM
OND Inv. 35.000 zuidveste,nl 07735
45632

17132: T.k. snackbar hoge omzet
centrum Heemskerk vr.pr. GI N.O.T.
K. meer info Van Alkemare 0226-
343220

17140: Snackbar, kebab, Sam Chic
ken House goodwill & inventaris
€99.500, 92m², huur €1000, TiHM
06-13704604

17160: Caféruimte in Middelburg te
huur. Huurprijs € 1.375,00 per
maand. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

17161: VMH2-431 Café-zaal omg.
Vaassen-Epe. Vr.pr. €.85.000,-
Pand: €.525.000,- k.k. HBC 0571-
290690

17172: CAFE-ZAAL-HOTEL, WEST
BRABANT. PAND TE HUUR OF TE
KOOP, INVGW TE KOOP. INFO
HORECAKAS 0649 111 649

17204: Café Borreluur in centrum
Eindhoven Stratumseind vr.pr.inv.
gw €125.000,00 info: HORMAX
073-6101090

17218: MIH 1240(eet)cafe te Gorinc
hem 80 m² 32 zitpl terras (ong. 50
m²)  exploitatie € 85.000,-- Huur pm
€ 1895,- Makelaar in horeca NL lid
VMH Info: dhr. L. Borsje 06-22933
313

17219: MIH 1234 Populair horecabe
drijf Drechtsteden; cafetaria met
afhaalgedeelte, aparte ingang voor
het restaurant. Info: Makelaar in
horeca nl dhr.L. Borsje 06-2293
3313 lid VMH

17234: Nette Cafetaria Die 2 in Sint-
Oedenrode, Vr.pr invgw € 75.000,
00; Info 073-6101090 of HORMAX

17247: Cafetaria (Kwalitaria)winkelc
entrum Leiden. Vraagpr. € 155.000,-
- Randstad Horeca Mak. 070-3836
094

17251: Cafetariasnackbar Spaarn
dam Huur € 1.700,- p.m. Vr.pr.: €
59.500,- HORECAWINKELMAKEL
AARS 0630230414

17268: Café De Corner Winsum.
270m2, incl. woonruimte. Vraagpr:
€294500 kk. GWInv.: In overleg.
Voor meer info: Makelaardij
HELD3R Kiek Busquet 06-20060
969

17269: Te koopte huur Super nieuw
bouw horecapand centrum Eiber
gen. Prima geschikt als Grand-café,
Restaurant, Brasserie, Wok-restaur
ant, Partycentrum of een combinatie
daarvan. Info: 0548613703 en www.
axxentus.nl

17277: In Zenderen is Jack's Burg
ers & Ribs te koop. Pand is ook
geschikt als Steakhouse, Brasserie,
Grand-café enz.

17280: MakelaarInHoreca biedt aan
in de van omgeving Rotterdam een
shoarmapizzeria. Overname € 25.
000. Huur: € 1.400,-- John Chow:
06-51 70 71 88.

17281: MakelaarInHoreca biedt aan
te Rotterdam-centrum een broodjes
zaak. Overname: € 90.000,-- Huur
is € 3.800,-- John Chow: 06 - 51 70
71 88.

17282: MakelaarInHoreca biedt aan
te Rotterdam-Zuid een broodjesz
aak. Overname: € 250.000,-- en
huur: € 1.800,--. John Chow: 06 - 51
70 71 88.

17294: VMH-1241 Zeer sfeervolle
en niet te groot café- bar bedrijf ZO
Drenthe. Tel. 0591-522944

17298: Café De Huiskamer te
Breda met prachtig terras (175 m2)
ter overname. Info 076-5230060 of
HORMAX

17300: MakelaarInHoreca biedt aan
te Rockanje een uitgifte van ijs en
snacks. Overname inclusief opstal
len: € 98.000,- John Chow: 06 51 70
71 88.

17307: Chinees Afhaalhuisje - Snac
kbar te Leiden. Vraagprijs € 39.500,
-- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

17309: Chinees Afhaalhuisje - Snac
kbar te Leiden. Vraagprijs € 39.500,
-- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

17323: MakelaarInHoreca biedt aan
te Rotterdam centrum een broodjes
zaak met take away. Vraagprijs: €
225.000,-- Huur: € 3.000. John
Chow: 06 - 51 70 71 88.

17326: Prachtig café De Prins te
Tilburg ter overname. Info: 013-
5722844 of HORMAX

17328: VERKOCHT DOOR EDENS
MAKELAARS ; Wegens omstandigh
eden bijna nog nieuw cafetaria -
snackbar te overname . Woonruimte
mogelijk . Vraag info of kijk op www.
edensmakelaars.nl  .

17332: (Z0556) CAFETARIAPAND
STRAELSEWEG 125,  VENLO inve
ntaris € 20.000 zuidveste,nl 077354
5632

17335: EDENS MAKELAARS . Te
koop in Workum , Restaurant  Eetc
afé met Café functie , geschikt voor
diverse horeca invullingen . Bedrijfs
woning aanwezig met o.a. 3 slaapk .
058 -2162324 of www.edensmakel
aars.nl  Lid: VMH

17339: VMH-1243 Zeer sfeervol en
goed lopend café- barbedrijf in
Assen. Wubbolt 0591-522944

17345: Cafetaria Snackbar te koop
onder de rook van Amsterdam. A.
Willemse 06-50445472 KLAASSE
NBV

17352: CAFE ZAAL CAFETARIA
UT FUST STEVENSBEEK vr.pr. 37.
500,- Info 024-7440060 of
HORMAX

17365: (Z0530) CAFETARIA-REST
AURANT, Slekkerhoaf Echt  Inv.. €
45000 Huur € 1750 zuidveste,nl
0773545632

17375: UWHORECAMAKELAAR:
PIZZA PASTA CENTRUM MAASTR
ICHT VR.PR. 65,000 TEL: 06 412
68 9 68

17385: Snackkiosk, goede locatie
Den Haag. Vraagprijs € 75.000,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.60.
94

17386: centraal gelegen cafetariaza
alcafé te Mussel, veel mogelijkhe
den inclusief woning. meer informa
tie 0651200621, HW WINKEL
EIGEN HORECA MAKELAAR

17417: Café-Zaal te Schijndel (ADA
J2269) Vraagprijs O.G. € 462.500
Invgw € 60.000 Klaassen BV -073-
5216166

17429: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 TK Café-Restaurant met
ruim terras in Ede.

17430: TE KOOP HOTEL CAFÉ
RESTAURANT BRONSHEIM TE
BRUNSSUM BROCHURE VRIJBLI
JVEND OP AANVRAAG.

17445: Cafetariasnackbar Schagen
centrum. Vrpr GI € 99.000,- Van
Alkemare 0226343220

17489: CAFETARIA HET SMULPA
RADIJS inclusief ruim horecapand €
210.000,- k.k. Info 024-7440060 of
HORMAX

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

van de advertentie in
de zoekmachine.
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GrenadaGold frituurolie
• Lange levensduur
• Minder bakaanslag
• Neutraal van geur
• 100% plantaardig

Dé plantaardige olie voor alle
warme bereidingen

Slaolie
• Levo slaolie is de beste slaolie 
 voor uw keuken
• Alle Levo oliën worden vers voor u afgevuld
• Blikken en packzak verpakking
• Constante kwaliteit

KWALITEIT WINT ALTIJD!
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 Boska XL Kaasplank - 
Bourgondisch tafelen voor 
gevorderden

Bij de borrel, het dessert of een gezellig tapas avondje: 
deze 1 meter lange kaasplank van Boska is gemaakt 
om van iedere gelegenheid een bourgondische 
happening te maken. De eikenhouten kaasplank is niet 
alleen duurzaam, ook bacteriën en geurtjes hebben er 
door de antiseptische werking nauwelijks vat op. De 
XL kaasplank is gemaakt van Europees eikenhout. 
Boska presenteerde dit bijzondere product tijdens de 
Voorjaarsbeurs 2016 in de Trade Mart te Utrecht. 

meer informatie: www.boska.com 

Stijlvol uw menu aan winkelend 
publiek presenteren
Met de menuborden en menukasten van de HorecaVoordeelshop 
presenteert u op een stijlvolle en smaakvolle manier uw menu aan 
voorbijgangers. De Glass Star is onze nieuwste aanwinst en zeer 
aantrekkelijk geprijsd. U koopt al vanaf € 49.95 een Glass Star menubord 
bij de HorecaVoordeelshop. De menuborden Glass Star zijn gemaakt 
van 100% hout en de randen zijn fraai afgwerkt met een RVS lijst. U 
presenteert uw menu onder het glas, die er makkelijk af te halen is. Aan 
de binnenzijde van het glas zit een passe partout voor een extra fraaie 
uitstraling. De Glass Star serie is verkrijgbaar in 1x A4 formaat of 4x A4 
formaat. Paal en voet zijn ook los verkrijgbaar, u kiest dus zelf of u het 
menubord wilt gebruiken op uw terras of aan de muur. 
 
meer informatie op www.horecavoordeelshop.nl

Profinox introduceert 
nieuwe lavagrill
Ideaal voor het bereiden van vlees, vis en 
groenten Profinox presenteert een nieuwe 
robuuste lavagrill. Dankzij het grote 
grilloppervlak is de grill zeer productief en 
energiebesparend. De grill is leverbaar met 2 
branders (615 mm breed) of 3 branders (915 
mm breed). Het gietijzeren rooster staat op een 
licht hellende hoek waardoor het vet via de 
opvanggoot direct naar de vetopvangbak loopt. 
De lavagrill beschikt over een thermokoppel 
en waakvlambrander. De verhitting van de 
lavastenen gaat middels ovaalbranders, welke 
de warmte gelijkmatig over het grilloppervlak 
verdelen. De warmte van het grilloppervlak is bij 
normaal gebruik circa 300 ºC.De bereiding op de 
grill zorgt voor mooie grillstrepen, waardoor het 
product aantrekkelijk gepresenteerd kan worden.
Voor meer informatie: www.hakpro.nl

Heeren van Loosdrecht lanceren mini-
croquettes met topkwaliteit garnalen 
De croquetteurs uit Loosdrecht garanderen puur 
natuur. De bouillon wordt nog ouderwets getrokken, 
het vlees in de croquettes is scharrelvlees van het 
Gelders Rund, veel verse groente en kruiden én er 
worden geen dubieuze E-nummers toegevoegd. Ook 
het zoutgehalte is gereduceerd, de producten worden 
met natuurlijke smaakversterkers, zoals lavas, hoger 
op smaak gebracht. Voor het ‘Garnaaltje’, zoals het 
mini-croquetje van 30 gram heet, is een bewuste 
keuze gemaakt voor een garnaal van topklasse, 
zowel qua smaak, formaat en structuur. De garnalen 
worden opgevist in het Noordoostelijk deel van de 
Atlantische zee en de Oostzee. De ‘Garnaaltjes’ 
hebben een ‘licht zoetje’ wat zorgt voor een volle, 
intense smaak van de romige salpicon, waar een fris 
groen lente-uitje en verse peterselie bijdragen aan 
een optimale smaakbeleving.
meer informatie: www.heerenvanloosdrecht.nl 

Nieuw! Hendi Voedseldroger
Met de Hendi Voedseldroger kunt u fruit, groenten, 
paddenstoelen, kruiden, vlees en vis drogen. Drogen is 
het onttrekken van vocht uit een product door middel van 
warmte en luchtcirculatie. Door het drogen verandert het 
product van structuur en krijgt het een intensere smaak. 
Heerlijk als krokant garnituur bij een gerecht, in een 
salade of als onderdeel van een dessert.De voedseldroger 
van Hendi is uitgerust met 6 roestvast stalen trays van 
330x305 mm, geschikt voor 500 gram voedsel per stuk. 
Dankzij de transparante deur kan het droog proces goed 
in het oog worden gehouden. De temperatuur van de 
voedseldroger is instelbaar van 35° tot 70°C.

meer informatie: www.hendi.eu

The Famous Grouse - Mellow Gold
The Famous Grouse, de meest gedronken blended whisky in Schotland, lanceert de nieuwste 
toevoeging aan haar portfolio: The Famous Grouse Mellow Gold (40%, 70cl). Een whisky 
gerijpt in speciaal geselecteerde first fill Bourbon en Sherry vaten, voor een zacht, zoet en 
meer verfijnd smaakprofiel. The Famous Grouse Mellow Gold is met een immense passie voor 
smaak vervaardigd door meester-distilleerder Gordon Motion. Tonen van vanille en subtiel-
zoete kruiden zorgen voor een fluweelzachte afdronk. De nieuwste telg binnen The Famous 
Grouse familie toont een palet aan smaken. Aroma: sinaasappelschil, vanille, geparfumeerd 
met een vleugje lychee. Smaak: pittig, crème brûlée, sinaasappel bitter en cederhout. Finish: 
citroenschil, met een langdurige kruidigheid.

meer informatie: www.thefamousgrouse.nl  

Rubbens introduceert 
nieuwe ijsbewaarkast
Chefs over de hele wereld werken dagelijks met de 
kwalitatief hoogwaardige apparatuur van Rubbens. 
Een van deze succesvolle producten is de Rubbens 
ijsbewaarkast. Deze RVS ijsbewaarkast biedt ruimte 
voor maar liefst 49 bakken van 5 liter ijs. De bewaarkast 
beschikt over een digitale temperatuurweergave, 

welke instelbaar is van -15 tot -20 ºC. Bovendien 
beschikt de ijsbewaarkast over een automatisch 
sluitende deur tot 100º. Het schoonmaken is 
vergemakkelijkt middels ronde hoeken.Door de 
grote opslagcapaciteit van de ijsbewaarkast bent 
u in staat om op de drukste, warmste dagen al uw 

klanten te voorzien van heerlijk schepijs.

meer informatie: www.hakpro.nl

Rooster & Wolf blaast authentieke drank 
nieuw leven in
De geschiedenis van brandy gaat eeuwen terug. Naar de tijd dat Nederlandse zeevaarders 
de wereldzeeën trotseerden. Wijn was snel aan bederf onderhevig. Daarom besloot men 
om de drank te distilleren. Dat werd brandewijn. 
Als echte brandyliefhebber ging Rick van der Wolf een 
paar jaar geleden op zoek naar de beste brandy. Na een 
zoektocht over verschillende werelddelen kwam hij uit 
bij de vierde generatie meester-distilleerders in de 
Franse regio Cognac. Hier wordt de spirit nog 
op oorspronkelijke wijze bereid in koperen 
potstills en eikenhouten vaten. Met hen ging 
Rick aan de slag om de perfecte brandy te 
creëren. Het resultaat: een krachtige maar 
zachte brandy, fruitig, bloemig en soepel om 
te drinken, met de beleving van een ‘eau de vie’. 

meer informatie: www.roosterwolf.com
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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: VMH2-393. Café in de uitga
ansstraat - 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 

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

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

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

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

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

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

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 €95.000. HORECAKAS 0649
111 649

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

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

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

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

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

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

13429: Chinese - Indische - Surinaa
mse Toko, gevestigd te Voorburg.
Vraagprijs € 62.500,-- 070-3836094

13430: Chinese - Indische - Surinaa
mse Toko, gevestigd te Voorburg.
Vraagprijs € 62.500,-- 070-3836094

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

13496: VMH2-367 Cafetariadagz
aak in stad NW-Overijssel. Vr.pr.: €.
49.950,- Hr: €.1.500,-pm HBC 0571-
290690

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

13762: MAKELAARINHORECA NL
biedt aan te Breda een Chinees
wokrestaurant, gelegen op een A1
locatie. De huur is aantrekkelijk.
Overname: € 50.000,-- John Chow
van ons kantoor Rotterdam: 06-
5170 7188.

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

13983: Cafetariasnackbar Zaan
dam. Vrpr GI € 60.000,-. 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: CafetariaLunchroom tussen
de Veluwezoom en de IJssel.
EIGEN HORECA MAKELAAR 026-
3637030       

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

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

14139: CAFETARIAEETHUIS in
Egmond Binnen Huur € 1.000,- Vr.
pr. € 85.000,- HORECAWINKELMA
KELAARS 0613760196

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

14159: MakelaarInHoreca biedt aan
een Chinees Indisch restaurant,
gelegen aan de Maas te Rotterdam.
Overname: € 80.000. John Chow:
06 5170 7188.

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

14257: VMH3-3007 REST.Bras.
Café TERRAS POSTEL ter HEYDE
Retie(B)deel overn. Exploit. ABéMA
+31(0)655113560

14342:  Te koop aangeb. mooi cafet
aria in Roermond  FLEUREN
HORECA MAKELAARS  Noud
Loomans 06 - 340 665 02

14449: Nette cafetaria te Rosmalen
Vraagprijs invgw € 55.000,00 Info:
073-6101090 of HORMAX

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

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

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

14782: (Z0504) Lunchroom-Broodje
szaak "Bufkes", Wolfsberg Deurne
Huur €2290,- zuidveste,nl 0773545
632

14823: Broodjeszaak Sofi de
France centrum Breda. Vraagprijs
op aanvraag. Info: 076-5230060 of
bij HORMAX.

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

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.

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

14912: Ruim Café met Cafetaria in
Loon op Zand invgw € 59.500,00
Info: 073-6101090 of HORMAX

14983: (Z0578) CAFÉRUIMTE 
CARISSTRAATJE 1 (bij Oelemarkt)
WEERT  HP €500 zuidveste,nl 0773
545632

15866: Café te Haps (redo3177)
Vraagprijs O.G. € 295.000 - Invgw €
55.000 Klaassen B.V. - 073-
5216166

17772: Café de Schatkamer te Zutp
hen, te huur. Schitterende zaak met
veel antieke elementen, zeer gesch
ikt als café of eetcafé. Momenteel
alleen gebruikt voor groepen op
reservering. Met hele leuke bovenw
oning. Bel Hevesta bv 06-53291399

17775: Zeer mooie cafetaria met
goede omzet in Oost-Nederland.
Bel Twentse Horeca tel. 06-53931
329

17783: Sushi bezorgdienst grote
plaats omgeving Den Haag. Omzet
rond de 370.000,-- RHM 070 - 383.
60.94

17784: Sushi bezorgdienst grote
plaats omgeving Den Haag. Omzet
rond de 370.000,-- RHM 070 - 383.
60.94

17791:  Cafetaria met terras, te Zoet
erwoude. Vraagprijs € 125.000,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

17792:  Cafetaria met terras, te Zoet
erwoude. Vraagprijs € 125.000,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

17795: MakelaarInHoreca Rottter
dam-Rijnmond biedt aan een cafeta
ria met een omzet van boven de 40.
000maand. John Chow: 06 - 51 70
71 88.

17819: Café Wings Vismarktstraat
Breda. Vraagprijs invgw: op aanvr
aag. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

17820: (Eet-)café-ruimte Zevenber
gen. Huurprijs: € 26.000,00 p.j..
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

17823: Pizza Amore in Rotterdam-
west te koop, vraagprijs op aanvr
aag, huur €800, 112m², TiHM 06-
13704604

17826: Café RS12 - Pannenkoeken
huis 't Schooltje te Oirschot ter over
name. Info: 013-5722844 of
HORMAX

9993: VMH2-377. Cafetariaeetcafé
gr plaats Zuid-Veluwe. Vr.pr. €.65.
000,- Hr €.1.314,- pm HBC 0571-
290690

17914: CAFÉ PLAN B te HEIJEN
mooie basis voor eetcafé GWI € 34.
500,- Info 024-7440060 of
HORMAX
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15017: CAFE DE KORENBEURS,
OUDENBOSCH. VRAAGPRIJS
INV. € 15.000,00! Info HorecaKas
0649 111 649

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

15127:  Voormalig lunchroom-broodj
eszaak De Hoeve nabij Piushaven
Tilburg. Info: 013-5722844 of bij
HORMAX

15135: Cafetaria Kuifje te Dongen.
vraagprijs InvGW: € 30.000,00 Info:
073-6101090 of HORMAX

15137: Ter overname café met zaal
in Bergeijk  FLEUREN HORECA
MAKELAARS Noud Loomans 06 -
340 665 02

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

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

15322: Ter overname  Café Zaal De
Sportvriend in Veldhoven  FLEU
REN HORECA MAKELAARS N
Loomans 06.340.66502

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

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

15480: Eigen Horeca Makelaar 026-
3637030 Tk, Café met biljart, terras
en zaal in centrum van Hengelo Gld

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

15515: Café in Nieuwe Niedorp.
Vrpr GI € 37.500,-. Huur € 1089,26
ex btw pmnd. Van Alkemare 022634
3220

15516: Cafetaria Asperia te Heesw
ijk-Dinter. vr.pr. invgw: € 125.000,-
info: 073-6101090 of HORMAX

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

15569: Café Boetje te Geffen. 
invgw: € 75.000,00 Huur € 2.400,00
incl. woning info: 073-6101090 of
HORMAX

15597: CAFE DE KLOMP, ETTEN-
LEUR. ZEER BEKEND, HOGE
OMZET. INFO: HORECAKAS 0649
111 649

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

15666: (A3002)Te Koop Horecap
and €479000,- Cafetaria woonhuis
Mgr.Kuyperspl.14 Borkel ABeMA
0655113560

15672:  VMH3-3009 BarCafé Zeelst
erstr. 266 Eindh. huur€2250,- incl.
kmrverh. vrg.inv. €22.500 0655113
560

15675: VMH3-3019 Cafetaria-
Lunchr. ANNO 2014 Langstraat 46
Geldrop vrg.Inv. VOV ABéMA 0655
113560

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

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

15746: Café in middelgr. plaats
Brabant(mikl3843) Invgw € 75.000
Huur op aanvraag. Klaassen BV-
073-5216166

15756:  Tk Café The Bright Side in
het centrum van Zevenaar. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

15765: 160 m2 wok afhaal of sushi.
Toplocatie in Heesch horecaplein
Lage huur tel 0412 450874 Ries Will
ems

15876: TE KOOP  TE HUUR.
Nieuw ingerichte snackbar  lunchr
oom met volledige vergunning .Gele
gen in druk bezocht toeristengebied
het Drentse Wold . Ruime bedrijfsw
oning aanwezig 3 slaapkamers ,
magazijn , garage , ruime tuim .
Fraai terras a.d. voorzijde van het
bedrijf . kijk op www.edensmakela
ars.nl voor meer info

15917: Snackbar + terras Aegonpl
ein 100 Den Haag. Vraagprijs €
125.000,-- Randstad Horeca Mak.
070-3836094

15918: Snackbar + terras Aegonpl
ein 100 Den Haag. Vraagprijs €
125.000,-- Randstad Horeca Mak.
070-3836094

15919: KLAASSEN Casco horecaru
imte tot 1000 m2 centrum Bocholt(
Dl) ideaal voor bv wok formule

15921: CAFE PETIT, BRUINISSE.
HUURPRIJS PAND € 1.800, VRAA
GPRIJS OP AANVRAAG. HORECA
KAS 0649 111 649.

15952:  Zeer bekend hotel-café-rest
aurant gelegen in grote stad in Brab
ant. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX

15972:  Restaurant café Het verenigi
ngsgebouw Veenhuizen   Vrpr: €
325.000 k.k. GWinv: € 25.000 info.
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
0620060969

16000: Het gezellige gay café van
's-Hertogenbosch. Info: HORMAX of
073-6101090

16002: Cafetaria te Alkmaar Huur €
3.260,- p.m. Vr.pr.: € 59.000,-
HORECAWINKELMAKELAARS
0613760196

16006: UWHORECAMAKELAAR:
GRATIS SHOARMA PIZZA BRUN
SSUM GRATIS GRATIS TEL: 06
412 68 9 68

16016:  Hotel-Café te Weelde (Belgi
ë)(adja2198) Huur € 2.685 per
maand. Klaassen B.V. - 073-
5216166

16017: Cafetaria te Waalwijk (adja2
264) Vraagprijs invgw € 137.500
Huur € 2.537 - Klaassen BV-073-
5216166

16066: Discreet t.k. Snackbar
Midden Nederland vrpr GI € 185.
000,- T 0226343220 Van Alkemare

16087: T.k.a CAFE-RESTAURANT
op prachtige zichtlocatie met terras.
Schippers Bus Int. 070-5140063 

16098: (Z0558) WOK WEERT DRIE
SVELDLAAN 99 WEERT naast
Golden Tulip Overn € 150.000 zuidv
este,nl 0773545632

16099: Cafetaria - Lunchroom woon
wijk Naaldwijk. Vraagprijs € 59.500,-
- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

16100: Cafetaria - Lunchroom woon
wijk Naaldwijk. Vraagprijs € 59.500,-
- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

16111: BROODJESZAAK te Alkm
aar Huur € 2.580,- p.m. Vr.pr.: aanvr
aag HORECAWINKELMAKELA
ARS 0613760196

16152: Voormalig café-restaurant
Paparazzi te Valkenswaard te huur.
Info 013-5722844 of HORMAX

16176: Meppel centrum, café-biljart
Leentje, vrij van brouwerij- en autom
aten verplichting. Info: 0548-613703
en www.axxentus.nl

16200: Cafetariawoning Beverwijk
Vr.pr. vastgoed: € 229.000,- kk.,
HORECAWINKELMAKELAARS
0613760196,

16219: Café-Zaal te Lottum (robo31
80) Prijs OG + invgw € 569.000 -
Klaassen B.V. - 073-5216166

16221: Café de Stam is gelegen
aan de Oude Binnenweg 140a Rott
erdam Centrum.

16233: EDENS MAKELAARS .Cent
raal gelegen in het toeristische
gebied Zuid West Friesland omringd
door bos en de diverse watersportm
ogelijkheden bieden wij aan  Café :
Domper in Bakhuizen . Het bedrijfsp
and met bedrijfswoning staat op een
perceel van 3000 m2 . Op dit perc
eel zijn diverse recreatieve mogelijk
heden en  of bebouwing . Info 058-
2162423 .

16262: Café Elvis met terras en
woning in het hartje centrum van
Doesburg.EIGEN HORECA MAKEL
AAR 026-3637030

16270: Te koop aangeboden dit
prachtige, zeer goed renderende
cafe "Vrienden van de Hoeck" te
Bodegraven. Al bijna 10 jaar draa
ien de huidige uitbaters dit cafe met
zeer veel plezier. In de wijde omtrek
is dit zeer gezellige cafe zeer
bekend. Wegens dubbele zaken
hebben beide uitbaters besloten dit
mooie cafebedrijf te verkopen. Hoge
omzet. Koopsom in overleg.

16276: Keurige cafetaria met ruime
bovenwoning. Lage overname,- en
huurprijs. Info: Horeca Makelaardij
Totaal, Geleen 06-51-169161

16277: Schitterende cafetaria met
grote bovenwoning, terras, tuin en
garage op prima lokatie.  Nadere
gegevens worden op aanvraag vers
trekt. Info: Horeca Makelaardij
Totaal, Geleen 06-51-169161

16282: Snackbar Café 't Vosje
wordt te huur enof te koop aangebo
den. 

16316: Café Klein Antwerpen te
Knegsel te koop  huur. Vraagprijs
€465.000 k.k. Info 013-5722844 of
HORMAX

16327: HORECA ADVIES ZUID:
Wittem:Eetcafé Wehner-van Os.
Onroer.goed, café met terras. 043-
3655533 

16334: VMH3-3001 Prachtig Grand
café- Rest.+won. Belgie pr.inv.
€198.000 Huur €2.000 ABeMA
0031-655113560 

16335: VMH3-3017 Cafetaria-Snac
kbar regio Landgraaf inv. prijs op
aanvraag Huur €1400 ABéMA 06-
55113560

16337: (Z0503)  CAFETARIA omge
ving grotere stad Z.O.NEDERLAND.
Inv. € 195.000 zuidveste,nl 0773545
632

16339: Cafetaria A1 locatie stad
West-Brabant. Vraagpr. invgw: € 99.
000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

16352: Cafetariacafé in Gelderse
grensstreek. Inv.gw: €.135.000,-
Pand: €.360.000,- k.k. HBC 0571-
290690

16364: Met spoed te koop broodjes
zaaklunchroom Noord-Holland. Vrpr
GI t.e.a.b. Van Alkemare 0226-
343220
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餐饮企业室内设计最关键的是什么？你自己

是否喜欢，其实并不那么重要，重要的是你

必须创造一个让客人们感到舒适的氛围。酒

吧、餐厅或快餐店的装潢和斟酒、烹饪或煎

炸至少是同样重要的。“我注意到有些餐饮

业老板没有充分意识到，选择适当的外观有

助于增加企业的营业额。”art2Go室内设计

公司的Jorg Wijnen说道。

Waar gaat het nu om bij het interieur van je horecazaak? 
Eigenlijk is het niet eens heel belangrijk, wat jij zelf mooi 
vindt. Je moet een sfeer creëren die je gasten lekker vinden. 
De inrichting van je bar, restaurant of cafetaria is minstens 
zo belangrijk als dat wat je schenkt, kookt of bakt. “Ik 
merk dat sommige horecaondernemers er niet voldoende 
van doordrongen zijn dat een goed gekozen uitstraling van 
hun zaak omzet verhogend werkt,” aldus Jorg Wijnen van 
Art2Go. 

Art2Go ‘not with the flow’
‘Het gaat erom dat je gasten zich prettig bij je voelen’ 

art2Go“不随大流”
“关键是让客人感到舒适”

 18 - Asian Horecavizier augustus 2016



Wijnen解释说，机智的做法是利用

企业内部装潢，来讲述待售产品的

故事，例如通过使用材料对比度来

实现，也可以通过形状和颜色来体

现。“如果同一条街道上已有了两

家和几乎你同样理念的餐厅，那么

就应当考虑选择不同的内饰，再添

加一些其他元素。应当创建一个独

特的标识，使客人特别乐意来你的

餐厅用餐，这才是企业的初衷。”

对比与和谐
最近我们看到很多餐饮业老板偏

好略带工厂外观的设计，像木材

废料、黑色钢筋等都很受欢迎。“

我能理解：真材实料在首次使用后

留下了痕迹，又获得了第二次生

命，这样的气质往往给人带来无限

遐想。同时我还认为，我们要避免

千篇一律。每一家企业都应是独特

的，因此，我们不断地发掘现有材

料新的用途，尝试新的组合，保持

室内设计的独特性、创新性和可行

性。和谐性是让人感到舒适的重要

元素，而对比度是让人记住这家餐

厅并言传他人的关键所在。”

荷兰最美吧台
Jorg Wijnen清楚地知道他所说

的，正如art2Go去年十一月获“

荷兰最美吧台”奖的一样，“为

坐落在ouddorp的Werelds aan 

het Strand餐厅，我们与业主

以及Sou、roosros建筑设计室

合作，设计了包括吧台等的室

内装潢。混凝土结构的吧台粗

犷结实，上方装置了几个黄铜

色、容量为1000立升的啤酒

罐。该酒吧广受好评，因此

荣获了该项公众奖。”

原创与原有
art2Go每次总能成功地设

计出极具个性、风格独特

的内饰，这一点不难从他

们负责运作过的各个项

目中看出。最近art2Go

正致力于M ‘eat（den 

Bosch）

、Het Houtse Meer（den Hout）

及paradijs（uden） 等餐厅的室

内装潢。至于paradijs餐厅，客户

要求我们创建一个新的吧台空间，

它必须与当前的内饰相匹配，而同

时又能展示全新的外观。通过综合

使用各种建材，我们创建出令人惊

讶的效果，在经典和时尚元素之间

架起了一座美丽的桥梁。art2Go为

位于oss的Het friethuys快餐店设

计了内饰，可以看出有时候选择“

略有偏差”所带来的意外效果。“

把所有的快餐厅都打造成同样的外

观是不可取的，Het friethuys出

售手工制作的产品及当地特产，因

而需要一个温暖且传统的外观。而

在其他情况下，理智的措举恰恰是

应当继续发扬以前的风格。如果是

一个有效的模式，则不需要加以改

变，例如我们在Mozes（Goirle）

这家运营良好的传统褐色酒馆所进

行的装修，三间崭新小餐厅的装潢

完全符合该小酒馆原有的氛围。”

新标识
不但如此，art2Go自身也拥有了一

个新的标识、获得了新的面貌。“

我们现在所拥有的，更加符合通用

性，也更加适应我们的目标群。凡

对于餐饮业老板有效的，对我们也

起到同样的作用。”

art 2 Go室内设计公司
地址：Smederijstraat 17

5111 pt 

Baarle-Nassau

电话：013-507 0757

电邮info@art2gointerieurprojecten.nl

网址：

www.art2gointerieurprojecten.nl

www.horeca-interieurs.com
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Wijnen legt uit dat het slim is om met de 
inrichting van je zaak het verhaal te vertellen 
van het product dat je verkoopt. Dat kan 
door gebruik te maken van contrast in 
materiaalgebruik, maar ook door te spelen met 
vorm en kleur. “Als er bij jou in de straat al 
twee restaurants zitten met ongeveer hetzelfde 
concept als jij hebt, kies dan voor een 
onderscheidend interieur. Daarmee voeg je iets 
toe. Je creëert een eigen identiteit die er voor 
zorgt dat gasten graag in je zaak komen en dat 
is wat de bedoeling is.”

Contrast en harmonie 
De laatste tijd zien we dat veel 
horecaondernemers graag een zaak willen 
neerzetten met een enigszins industriële 
uitstraling. Materialen als sloophout en 
zwart staal zijn populair. “Ik begrijp dat wel: 
authentieke materialen hebben sporen van 
hun eerste gebruik en krijgen een tweede 
leven. Deze uitstraling spreekt vaak tot de 
verbeelding. Tegelijkertijd vind ik ook dat we 
moeten uitkijken dat we niet steeds hetzelfde 
doen. Iedere zaak is immers uniek. Daarom 
blijven wij zoeken naar andere toepassingen 
van bestaande materialen en proberen we 
telkens nieuwe combinaties uit. Dat houdt een 
interieur uniek, creatief en toegankelijk. Het 
is de harmonie waardoor mensen zich prettig 
voelen in je zaak en het zijn de contrasten 
waardoor ze juist jouw zaak onthouden en dit 
ook communiceren naar anderen.”

Mooiste Bar van Nederland 
Dat Jorg Wijnen weet waar hij over praat, 
blijkt ook uit de prijs – Mooiste Bar van 
Nederland -die Art2Go afgelopen november 
won. “Voor Werelds aan het Strand in Ouddorp 
hebben we onder andere een bar gemaakt die 
in samenwerking met de eigenaren, SoU en 
RoosRos architecten werd ontworpen. Het 
werd een stoere betonnen bar met daarboven  
koperkleurige 1000-liter biertanks. Het 
publiek vond de bar geweldig vandaar deze 
publieksprijs.”

Origineel en eigen 
Dat Art2Go er telkens in slaagt een echt 
uniek interieur te ontwerpen met een sterke 
eigen identiteit is te zien op de locaties 
die ze onderhanden hebben genomen. De 
afgelopen tijd hield Art2Go zich onder andere 
bezig met het interieur voor M ‘EAT in Den 
Bosch, Het Houtse Meer in Den Hout en 
Restaurant Paradijs in Uden. Voor restaurant 
Paradijs werden we gevraagd om een nieuwe 
buffetruimte te creëren die zou aansluiten 
op het huidige interieur maar tegelijk een 
compleet nieuwe uitstraling zou geven. Door 
de juiste combinatie van materialen hebben we 
een verrassend resultaat kunnen neerzetten wat 
een mooie brug slaat tussen klassieke en 
moderne elementen. 

Dat het aardig is om soms te 
kiezen voor ‘net iets afwijkends’ blijkt ook 
uit wat Art2Go gedaan heeft met het interieur 
van het Friethuys in Oss. “Het is niet goed om 
altijd dezelfde uitstraling voor een cafetaria te 
kiezen. Het Friethuys verkoopt ambachtelijke 
en lokale producten en daar hoort dus ook 
een warme en ambachtelijke uitstraling bij. In 
andere gevallen is het juist verstandig om een 
eerder toegepaste stijl, goed voort te zetten. 
Als een formule werkt, dan is veranderen niet 
gewenst. Zo hebben we voor Eetcafé Mozes 
in Goirle,  een goedlopend bruin café, drie 
nieuwe zaaltjes ingericht aansluitend bij de 
sfeer die er al bestond in het café.”

Nieuw logo 
Art2Go zelf heeft zelf overigens een nieuw 
logo en een nieuwe uitstraling. “Wat we nu 
hebben past veel beter bij onze veelzijdigheid 
en sluit beter aan bij onze doelgroep. Dat wat 
voor horecaondernemers geldt, geldt voor 
onszelf natuurlijk ook!”

art 2 Go interieurprojecten BV
smederijstraat 17
5111 pT 
Baarle-nassau
Tel. 013-507 0757
info@art2gointerieurprojecten.nl
www.art2gointerieurprojecten.nl
www.horeca-interieurs.com
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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
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17498: Snackbar Ramon Snacks te
koop €79.000, Delfshaven Rotter
dam, maandhuur €126, 21m². TiHM
06-13704604

17516: HORECA ADVIES ZUID:
Deurne:Bufkes-Lunch-broodjeszaak
. In centrum op winkelplein gelegen.
043-3655533

17522: Bruin café met terras en
lage huur in de uitgaansstraat van
Terneuzen. De straat herbergt zeer
diverse eet- en drinkgelegenheden,
theater en de bioscoop. EIGEN
HORECA MAKELAAR

17524: Café regio Horst aan de
Maas (robo3094) Invgw € 79.000 O.
G. € 365.000 Klaassen B.V. - 073-
5216166

17531: Café-Restaurant te Afferden
(L)(robo3120) Invgw € 95.000 O.G €
600.000 Klaassen BV - 073-
5216166

17535:  Café (geen rokers maar spel
ers!) Jordaan Amsterdam. VP:
€110.000,- Hans Berg 06-51354528
KLAASSEN BV

17549: Chinees Wok restaurant
woonbuurt te Delft. Vraagprijs € 45.
000,-- Randstad Horeca Mak. 070-
383.60.94

17553: Cafe Bar 't Huukske cent
rum Maarheeze. Vrijstaand hoekp
and met zonnig terras. Opp. 489
m2.

17561: Cafetaria woonwijk Hilver
sum vr.pr. 55.000 hr. 1.300 p.m.
KLAASSENBV A. Willemse 06-5044
5472.

17564: Café D'Ouwe Brug te Etten-
Leur. Vraagprijzen op aanvraag.
Info: 076-5230060 bij HORMAX.

17569: Cafetariasnackbar Alkmaar
Huur € 2.200,- p.m. Vr.pr.: € 195.
000,- HORECAWINKELMAKELA
ARS 0613760196

17578:  Café-zaal-woning, incl. vast
goed in Bergeijk! Fleuren Horecama
kelaars Noud Loomans  06-34066
502

17594: MIH 1243 (eet)cafe te Heuk
elum, exploitatie te koop € 45.000,-,
huur € 2230,-,108 m² en ong. 40
zitplaatsen (+ bar) Dhr L. Borsje
Makelaar in horeca BV 06-2293
3313

17598: T.k. dartmuzieksport café in
centrum Obdam vr.pr. GI € 125.000,
- Van Alkemare 0226-343220

17607: Buitenpost Uniek horeca
object te huur cafediscocafetaria
Henk Hosper EIGEN HORECA
MAKELAAR

17613: Cafetaria, grote woonwijk te
Den Haag. Vraagprijs € 60.000,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

17621: mooi cafetaria Bolwaterstr
aat 6 Venlo instap klaar Horecahuis
Limburg 06-51559026

17638: Café Zaal Koningsbosch
prima onderhouden akoestisch in
orde via Horecahuis Limburg 06-
54353706

17639: Prachtig bruin café op de
Markt van een toeristisch dorp in de
Kempen (B). EIGEN HORECA
MAKELAAR

17652: MARC VAASSEN KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
KOOP CAFETARIA PEEWEE TE
HEERLEN. OMZET + € 25.000,--
PER MAAND.

17672: Compleet Restaurant(Sushi
All You Can Eat wok) centrum Ede
420 m2 Huur €3950 pm, gdwinvt vp
€92.500

17677: Goed gelegen cafetaria
snackbar (120 m2) Utrecht omzet
€330000 pjr huur €2100 pm, vp
gwivt €215000

17682: Broodjeszaak-Cateringbedr
ijf te koop te Hoogvliet-Rotterdam,
prijs 55.000, 91m², TiHM 06-13704
604

17683: MAKELAARINHORECA
ROTTERDAM biedt aan een cafeta
ria. Vraagprijs is € 80.000,--. Huur is
€ 1.900. John Chow: 06 - 51 70 71
88.

17695: Snackkiosk te Valkenburg,
Zuid-Holland. Vraagprijs € 44.500,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

17696: Snackkiosk te Valkenburg,
Zuid-Holland. Vraagprijs € 44.500,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

17705: Café met veel mogelijkhe
den en prachtig nieuw interieur op
zeer goede locatie. EIGEN
HORECA MAKELAAR

17709: Ter overname Café de Babb
elaar Hoofdstraat 38 Maasbracht
Horecahuis Limburg 06-54353706

17710: Cafetaria toplocatie centrum
Eindhoven. Fleuren Horecamakela
ars Noud Loomans 06-340 665 02

Ter overname 90 m2 volledig
ingericht restaurant in Almere
Centrum
17731: Gelegen in het bruisende
stadshart van Almere, ons terras
biedt uitzicht op een gezellig horeca
plein, het Belfort, wordt dit plein
genoemd. De omgeving van het
plein is een drukbezocht, nogal
groot opgezet stadswinkelcentrum
met moderne architectuur. Het heeft
een Megabioscoop, en een groot
moderne stadsschouwburg, die ook
veel bezoekers aantrek van buiten
Almere. en een grote marktplein
waar woensdag en zaterdag een
markt plaatsvindt. Gasten kunnen
parkeren in de ondergelegen parkee
rgarage "De Krakeling".Het restaur
ant is in zijn huidige vorm een uniek
sfeervol Indonesisch Restaurant,
met een zeer complete uitrusting. Is
ook makkelijk om te bouwen in een
Thais, of Koreaans restaurant. Zie
foto's, of onze website, www.kediri.
com

17733: Te koop  in Almelo Café
Memory met dart en biljart. Bel
Twentse Horeca 06-53931329

17745: KLAASSEN BV Zo goed als
nieuw  kooppand met cafe, cafetaria
en woning te Beek (GLD) WIST
1092

17746: Gezellig oud-bredaas café-
biljart Het Hollandsch Koffiehuis ter
overname. Info 076-5230060 of
HORMAX

17748: CAFETARIA "STEENBOK", 
STEENBOKSTRAAT 16,  NIJME
GEN zuidveste,nl 0773545632

17762: groot horecagelegenheid
met diverse mogelijkheden op een
groot recreatiepark  café cafetaria
zaal discotheek groot terras  helem
aal compleet met volledige horecav
ergunningen  diverse verenigingen
aanwezig en vaste bezetting recreat
iepark voorzien u van vast inkomen

17765: (Z0569) CAFÉ V.H. "OUD 
SPEKHOLS",  AKERSTRAAT 58,
KERKRADE zuidveste,nl 0773545
632

17830: CAFERUIMTE TE HUUR,
KLUNDERT. VRAAGPRIJS €5.000.
INFO HORECAKAS 0649 111 649.

17831: Mooi (eet) café met groot
terras te Nijnsel vr.pr. invgw: € 15.
000,00 Info: 073-6101090 of
HORMAX

17840: CAFE DE POST TE GROE
SBEEK te koop inclusief vastgoed €
335.000,00 k.k. Info 024-7440060 of
HORMAX

17841: MARC VAASSEN KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TER
OVERNAME CAFÉ CENTRUM
MAASTRICHT.

17864: Ter overname leuk caferesta
urant aan de Bilderdijkstr. A'dam-
West. Hoog plafond, circa 30 zitpl.,
keuken,  klein terras aan de voorzi
jde. De ruime opslag biedt evt. uitbr
eidings mogelijkheden. Huurpr.
circa 2925 p.m. ex. btw. Overnam
epr. € 85.000. Info jaspervunder

ink@rodenburg.nl

17868: Cafetariasnackbar Akersloot
Incl. vastgoed € 399.000,- kk HORE
CAWINKELMAKELAARS 0613760
196

17880: Hotel-B&B met Café Restau
rant aan de Zeeuwse Kust (Cadza
nd) te huur voor € 2.750,- p. mnd.
en overname van € 69000,-  EIGEN
HORECA MAKELAAR

17891: Deze twee cafetariazaken
worden tezamen of eventueel apart
van elkaar verkocht.

17892: Deze twee cafetariazaken
worden tezamen of eventueel apart
van elkaar verkocht.

17901:  Prachtige horecaruimte rest
aurant-café te Meijel ter overname.
Info: 013-5722844 of HORMAX

17927: Cafetaria De Wiegelaar te
Hilvarenbeek ter overname. Info:
013-5722844 of HORMAX

17931: UWHORECAMAKELAAR,
WOK - SUSHI MAASTRICHT
PRIJS 199.000 EURO TEL: 06 412
68 9 68

17937: Te pacht: (eet)café in Gelder
land. Pachtsom 20% vd omzet ex
BTW incl. huur Horecapachter 06-
15048789

17939: t.k. snackbar in Egmond ad
Hoef vr.pr. GI € 80.000,- info Van
Alkemare Makelaardij 0226-343220

17944: Wok Geusselt, , goed geouti
lleerd bedrijf op Het Stadionplein
Maastricht. Horecahuis Limburg 06-
22565189

17945: Ben's Café Markt 9-11 Tong
eren, prachtig bedrijf Horecahuis
Limburg 06-22565189

17949: Edens Makelaars : Prachtig
nieuw bedrijf in ruime woonwijk van
Leeuwarden met alle voorzieningen
!!!! vraag de bedrijf presentatie aan
van deze mooie en compleet ingeric
hte snackbar  lunchroom . www.
edensmakelaars.nl of bel 058 -
2162423 .

17951: CAFE RESTAURANT Den
Bosch 0412 459874 Ries Willems

17955: UWHORECAMAKELAAR
CAFÉ MET EEN OMZET VAN 100.
000 PER JAAR PRIJS 54.000 TEL :
06 412 68 9 68

17960: Snackbar Java is op een
A1-locatie gelegen midden in het
centrum met een bedrijfsgebonden
woning.

17975: Cafetaria centrum Wijk aan
Zee. Vrpr GI € 90.000,- T 0226343
220 Van Alkemare

17976: Te koop: Cafetaria in Steen
wijk. Inventaris & Exploitatie €127.
500,- Horecapachter 06-15048789

9927: (VMH1150) TE KOOP Casco
Café  Bar in het centrum van
Emmen. Wubbolt 0591-522944
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Waarom? De eigenaar zei dat de 
overheidsregels hem ertoe dwongen. Hij 
kan geen kok in Nederland vinden. Maar 
een kok uit Azië over laten komen is voor 
zijn kleine restaurant met  de huidige 
regelgeving onmogelijk geworden. 

Het is weer een typisch voorbeeld van een 
over geregeld land als Nederland. Veel 
regels zijn met goede intentie in het leven 
geroepen. Maar doordat de regels niet goed 
aansluiten op de praktijk, worden deze 
regels een belemmering voor ondernemers. 

Het huidige beleid ten aanzien van 
Aziatische koks is gebaseerd op de 
aanname dat Aziatische koks de plek 
van Nederlandse koks op arbeidsmarkt 
zouden innemen. Recent onderzoek van 
het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft echter aangetoond 
dat er geen sprake is van arbeidsmarkt 
verdringing. Omdat er simpelweg geen 
werkzoekende Nederlandse koks zijn voor 
de Aziatische keuken. Bovendien hebben 
Nederlandse restaurants ook te maken met 
een tekort aan koks. Daardoor zijn er dus 
ook geen Nederlandse koks die opgeleid 
kunnen worden tot Aziatische koks. 

Verder wijzen de onderzoekers op het feit 
dat een Nederlandse kok in theorie wel 
tot Aziatische kok opgeleid kan worden, 
maar in de praktijk blijkt dit toch moeilijk. 
Om een Aziatische kok te worden, heb je 
namelijk niet alleen met de vaktechnische 
kennis te maken, maar er is ook kennis 
nodig van de taal en cultuur. En juist 
daarom blijken Nederlandse koks moeilijk 
op te leiden voor de Aziatische keuken.  

Nederland telt zo’n 2.700 restaurants met 
een Aziatische keuken. Deze sector is goed 
voor een omzet van 1,3 miljard Euro. De 
Aziatische sector biedt werk aan 22.000 
werknemers, en daarbij komen nog de 
werkzame eigenaren (Bron: Bedrijfschap 
Horeca en Catering 2014). Per saldo is 
dat ruim 20% van de restaurantomzet en –
werkgelegenheid in Nederland. 

Het Wok-akkoord loopt per 1 oktober 
2016 af. De sector hoopt dat de overheid 
bij het bepalen van het nieuwe beleid 
beter rekening zal houden met de praktijk, 
zodat er geen 2e Aziatisch restaurant komt 
dat zich gedwongen ziet om snackbar te 
worden of om te sluiten. 

www.vcho.nl

Laatste las ik in de krant dat een Aziatisch restaurant in 
Terneuzen een snackbar is geworden. Met pijn in het 
hart moest de eigenaar de Chinese keuken sluiten. 

近期我在报纸上看到了一篇关于一家在Terneuzen的
亚洲餐馆变成了薯条店的消息，老板表示他不得不忍
痛关闭中餐厨房。

onderneming en 
regelgeving
企业和政策

原因何在？老板解释说此举是迫于政

府的政策：他在荷兰找不到厨师；而

按照现行的政策，从亚洲请厨师来他的

厨房做工，对这样的小餐馆来说是不可

能的。因为，按照劳工协议，餐馆需要

满足政府特定的条件才能从中国申请厨

师。

这又是一个典型的通过政策过度监管企

业的例子。很多政策虽然有好意的初

衷，但是由于这些政策不切合现实，反

倒成了企业发展的绊脚石。

现行亚洲厨师政策的产生是基于一个

没有论据的假设：即政府认为亚洲厨

师在劳工市场上占据了荷兰厨师的就业

位置。而最近社会劳动部的调查明确显

示了，此论据是毫无理由的。因为在荷

兰根本没有要在亚洲厨房工作的荷兰厨

师，许多荷兰餐馆本身也正面临厨师短

缺的问题。因此，也就没有通过培训可

以成为亚洲厨师的荷兰厨师。

调查人员继续指出现实中的情况：理论

上一个荷兰厨师可以通过培训成为亚洲

厨师，但是在实践中并非如此。要成为

亚洲厨师，你不仅需要掌握专业的烹饪

技术，还需要会说有关用语和了解其文

化。正因为如此，荷兰厨师仅仅通过培

训的方式很难成为亚洲厨师。

在荷兰的亚洲餐馆有将近2700家。行业

创造了13亿欧元的营业额，并为劳工市

场提供了2.2万个工作岗位，还不包括老

板 (信息来源: Bedrijfschap Horeca 

en catering 2014)。总的来说，亚洲餐

饮业就营业额和所提高的就业率来看，

已占荷兰餐馆业的20%。

现行的“劳工协议”即将在2016年10月1

日到期。亚洲餐饮业希望政府即将出台

的新政策能够更切合实际，这样就不会

有第二家亚洲餐馆被迫变成薯条店或者

被迫关门的事情发生了。

www.vcho.nl
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Vindt u uw droomzaak niet op Horecasite.nl?  
dan vindt u deze nergens!
在Horecasite.nl网站上没有找到
您理想的企业？那么它一定无处可寻！
De economie trekt aan. Dat is duidelijk te 
zien aan het stijgende aantal geïnteresseerde 
viewers dat de website Horecasite.nl het 
afgelopen kwartaal bekeek. De website, met 
daarop ongeveer 95% van het totale aanbod 
van roerend en onroerend goed, wordt 
momenteel gemiddeld door zo’n 35.000 
bezoekers keer per maand bezocht en met 
meer dan 400.000 pageviews per maand is 
het de best bezochte site voor de horeca. 
De gegevens van Google Analytics geven 
bovendien aan dat de bezoekers gemiddeld 
genomen zes minuten op de website 
verblijven. Dit geeft aan dat er serieus 
wordt gezocht.

Horecasite.nl heeft de afgelopen jaren 
bewezen hét platform te zijn voor 
ondernemers en makelaars die een 
zaak willen verkopen of verhuren. Ook 
(startende) ondernemers die op zoek zijn 
naar een nieuwe locatie, weten de website 
uitstekend te vinden. Op Horecasite.nl 
staan meer dan 2200 horecabedrijven in 
alle marktsegmenten. Of u nu zoekt naar 
een cafetaria in Limburg, een bruine kroeg 
in Groningen of een hotel in het midden 
van het land: de kans is zeer groot dat u 
hier vindt wat u zoekt. Via de website is het 
trouwens ook mogelijk een zoekopdracht 
uit te zetten. Bent u bijvoorbeeld op 
zoek naar een monumentaal pand met 
horecabestemming of naar een snackbar 

met complete inventaris in een bepaald 
gedeelte van het land, laat u gegevens 
achter bij zoekopdracht van Horecasite.
nl en voor 5 euro worden maar liefst 60 
horecamakelaars geïnformeerd over uw 
specifieke wensen. U krijgt dan bericht 
op het moment dat er een voor u geschikt 
bedrijf in de verkoop komt, vaak nog 
voordat deze op Horecasite.nl staat. 
Handig. Wilt u uw horecagelegenheid in de 
verkoop zetten, dan kan dat natuurlijk ook. 
Eventueel kunt u deze discreet in de stille 
verkoop plaatsen

Het is verre van ingewikkeld om uw 
horecapand te verkopen via Horecasite.
nl. Voor een bedrag vanaf 75 euro  is 
uw advertentie drie maanden duidelijk 
zichtbaar op de website met 15 foto’s 
of zelfs een videopresentatie. De 
advertentie wordt dan ook nog één keer 
gratis doorgeplaatst in het goed gelezen 
maandblad Horecavizier. Wilt u een 
advertentie plaatsen? Registreer je op de 
website en de rest wijst zich vanzelf. Ook 
voor roerend goed (meubels of complete 
horeca-inventaris) bent u welkom om 
Horecasite.nl en deze rubriek is zelfs gratis. 
Heeft u op dit moment geen pand aan 
te bieden en zoekt u zelf ook geen 
horecagelegenheid? Schrijft u zich dan 
in ieder geval via de website in voor de 
nieuwsbrief. Zie: www.horecasite.nl

目前经济开始好转。这一点可以从上季
度对Horecasite.nl网站感兴趣的浏览者
所增加的数量上看出。该网站上刊登出
让的动产和不动产大约占总数的95%，现
在平均每月有三
五千浏览者，以每月40余万浏览页数在
餐饮业的网站中遥遥领先。此外，谷歌
分析的数据显示，浏览者在网站停留的
时间平均为六分钟，这表明了确实有人
在认真搜索。

Horecasite.nl 在过去的几年里证明了
它的确是业主与出让或出租企业经纪人
之间的那个平台。 寻找新店址的（创业
期的）业主们也很清楚在哪里可以找到
目标。在Horecasite.nl 网站可以找到
2200余家所有市场分支的餐饮企业。无
论您想在林堡省找一家快餐店，还是在
格罗宁根找一家褐色小酒馆，或者在中
部找一家酒店：您在这里找到目标的机
会非常大。而且您还可以通过我们的网
站进行搜索设置。比如您目前正在寻找
有餐饮许可的文物建筑，或寻找某个地
区完备齐全的快餐店，那么请把您的详

细资料留在Horecasite.nl的搜索功能，
只需花费5欧元就能使60家餐饮中介机构
获悉您的具体要求。每当有适合您的企
业转让时，您就能收到信息，而且往往
在Horecasite.nl公布之前。非常方便。
如果您本人想转让餐饮场地，当然也可
以。谨慎低调地出售也未尝不可。

通过Horecasite.nl转让您的餐饮房产
一点都不复杂。从75欧元起您的广告就
能连续三个月在网站占据明显的位置，
可张贴15张照片或者还可以播放视频。
而且这则广告还可以在拥有很多读者的
Horecavizier月刊上再免费刊登一次。
您需要登广告吗？请您在网站上注册，
其余的步骤显而易见。转让动产（设备
或全套餐饮装置）也欢迎在Horecasite.
nl上刊登广告，这个专栏而且是免费
的。 
目前没有需要出让的房产，也没有寻找
餐饮场地？那么您毕竟还可以通过在网
站上注册而接收新闻简报。详情请参
见：www.horecasite.nl

meer mensen geïnteresseerd in het 
starten van een eigen bedrijf 

越来越多的人热衷于开创自己的企业



Energiezuinige vaatwassers
voor de professional

14-02-01 Alle prijzen zijn exclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdragen, druk en zetfouten voorbehouden. www.hakpro.nl

VAATWASSERS met
de beste wasresultaten!

Kijk op www.hakpro.nl voor de nieuwste vaatwasapparatuur

Sneller
Stiller
Zuiniger
Schoner

 Verhoogde voorlader 
Type: Zanussi LU7 ACTIVE

energiezuinige dubbelwandige tank
verhoogde binnenkamer (vulhoogte 59 cm)

 diepgetrokken naadloze bodem
3 wasprogramma's 55|90|300 seconden
12 liter boiler
active HACCP controleprogramma
afm. 64x72x147 cm

 400 Volt | 10,2 kW

Exclusief afvoerpomp

4550.039
Normaal 4.430,-4 430 -

3.375,-

NU SLECHTS

2.995,-

  Normaal NU
4558.010 Doorschuiver 4.140,- 2.845,-
4194.102 Afvoertafel 70 372,- 290,-
4194.110 Aanvoertafel 120 met bak 749,- 660,-

Totaal 5.261,- 3.795,-

 Bonuskorting  800,-
 AKTIEPRIJS  2.995,-

+ +

-

EMMELOORD
Platinaweg 21
8304 BL Emmeloord
Tel: (0527) 635 635
info@hakpro.nl

AMSTERDAM
De Flinesstraat 20
1114 AL Duivendrecht
Tel: (020) 665 6428
amsterdam@hakpro.nl

GRONINGEN
Verl. Bremenweg 10c
9723 JV Groningen
Tel: (050) 318 1600
groningen@hakpro.nl

ROTTERDAM
Schuttevaerweg 13
3044 BA Rotterdam
Tel: (010) 750 2750
rotterdam@hakpro.nl

VENLO
Venrayseweg 44
5928 NZ Venlo
Tel: (077) 387 4242
venlo@hakpro.nl

VLISSINGEN
Bedrijfsweg 9
4387 PD Vlissingen
Tel: (0118) 493 222
vlissingen@hakpro.nl

4550.600
Normaal 2.195,-2 195 -

1.395,-

 Zanussi vaatwasser
Type: NUC1
 2 wasprogramma’s 120|180 seconden
  naglans injector en zelfreinigingsprogramma
 afm. 60x60x83 cm 
 230 Volt | 3,65 kW

zéér laag 
energie en

waterverbruik

 Doorschuiver incl. tafels
Type: Hakpro HDS80
 geheel rvs (AISI 304)
 diepgetrokken tank met afgeronde 

   hoeken
 laag verbruik: slechts 2 liter per

  spoelbeurt
atmosferische boiler + naglanspomp

 zelfreinigingsprogramma en 
  automatische leegloop
 krachtige 12 liter boiler
 vulhoogte tot 44 cm
 incl. 1 bordenkorf + 1 bestekkorf
 afm. 67x76x157 cm (excl. beugel)
 400 Volt | 9,9 kW

 Zanussi doorschuiver
Type ZHT8IELG
 ESD = Energy Saving Device
 geheel rvs (AISI304)
  geisoleerde bovenkap
 energiezuinige dubbelwandige tank
 capaciteit 1440 borden p/uur
 extreem laag verbruik: 2 ltr per spoelbeurt
 automatisch zelfreinigingsprogramma 
 afm. 75x88x227 cm
 400 Volt | 9,9 kW

met maar 

liefst  5.000 EIA 
fi scale aftrek

WARMTE
terugwinning

 Voorlader
Type: Zanussi ZUCAI 
 dubbelwandig rvs (18/10)
 3 wasprogramma’s
 HACCP monitoring mogelijk
 zelfdiagnose systeem
 aan te sluiten op can naglansmiddel
 gegarandeerde naspoeltemperatuur
 van minimaal 84°C
 borden- en koppenkorf, 4 bestekcylinders
 Afm. 60x61x85 cm
 400 Volt | 5,35 kW

4558.621
normaal 2.995,-2 995 -
inruilkorting 400,-

2.595,-
Lease vanaf  70,08 *

4550.682
9.995,-9 995 -

7.495,-
Lease vanaf  163,39 *

Inruilkorting

400,-
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Ook geschikt voor 
grote pannen en 

schalen!


