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De Kopermolen BV
specialist op het gebied van grootkeukenapparatuur

     • Ambacht 22d • 1511 JZ OOSTZAAN • 075-6704234 • info@de-kopermolen.nl • www.de-kopermolen.nl

     • Vaatwasmachines ATA • Keukenapparatuur ATA • 
     • Afzuigkappen + installaties • Koel- en vriesapparatuur  

Alle Horeca – Slagerij en Bakkerijapparatuur NIEUW en GEBRUIKT • Reparaties warm + koud van alle merken.

Horecaadvies- 
bureau.nl biedt aan:

Sauna incl OG te koop  
in zuid-Holland

Vrpr € 1.295.000,00 hoge omzet 

Horecapand gelegen 
 aan de RIJN

 € 695.000,00
Al ruim 25 jaar van zelfde eigenaar

   

   

   

Gezocht door heel Nederland locatie 
en licentienemers 

   voor Burgers & Beers Café.

TEL 0900-1212123
www.horecaadviesbureau.nl

16064: MAKELAARINHORECA NL
biedt aan een mooie snackbar in
een zelfstandig gebouw op een
plein tegenover een winkelcentrum.
Vraagprijs € 65.000. John Chow: 06
51707188.

14238: VMH2-328 Buurtcafé Apeld
oorn. Vr.pr. inv.gw €.27.500,- Vr.pr.
pand €.140.000,- k.k. HBS 0571-
290690

Sjaak Bral wil betere 
wijn in de      horeca
‘Je moet in de 
horeca een feestje 
kunnen bouwen 
met mensen’
Cabaretier en schrijver Sjaak Bral 
zoeft over de snelweg richting het 
theater in Hendrik-Ido-Ambacht als 
ik hem bel. Hij gaat vanavond voor 
de 20e keer de voorstelling Vaarwel 
2015 spelen en hij heeft er zin in. “Ik 
heb altijd zin om te spelen, want dat 
is wat ik het allerliefste doe. Voor mijn gevoel word ik niet betaald 
voor het optreden, maar voor het kriskras heen en weer rijden door 
het land. Dat is namelijk wel echt werken,” vertelt Bral.

makelaars met een horecahart

TOOS T!
OP ONS AANBOD: HORMAX.NLPrincen gaat de traditionele 

biermarkt veranderen
Goed nieuws: Princen Bier is afgestapt van 
het traditionele denken en werken. De 
brouwer gaat rechtstreeks bier leveren tegen 
een normale bierprijs. “Wij doen niet aan 
tussenhandel en iedereen – horeca, cateraar 
en slijterij - kan voortaan een echt lekker 
pilsje drinken voor een gelijke prijs,” aldus  
Mark Schneider.
lees verder op pagina 41

Soenil Bahadoer geïnaugureerd 
als SVH Meesterkok
Op 23 november jl. vond in Restaurant de Lindehof ** in 
Nuenen de inauguratie plaats van Soenil Bahadoer. De 
patron cuisinier van de Lindehof was op 20 maart geslaagd 
voor zijn Meesterproef SVH Meesterkok. Nadat zijn restaurant 
in 2014 de tweede Michelinster kreeg, was het behalen van 
de SVH Meestertitel het volgende doel voor Soenil Bahadoer. 
De versierselen die horen bij de officiële titel SVH Meesterkok 
werden uitgereikt door Roger Souvereyns, voormalig 
eigenaar van tweesterrenrestaurant Scholteshof in Stevoort 
(België), waar Bahadoer vier jaar leerling was.

Nice to Meat doet het fantastisch 
 Met het nieuwe FSSC 22000 keurmerk (goedgekeurd 
door de Global Food Safety Initiative/GFSI) voldoet 
Nice to Meat als een van de eerste bedrijven 
aan alle kwaliteitsstandaarden en wetgeving 
voor voedselveiligheid, zowel in Nederland als 
in de rest van Europa. Aan het indrukwekkende 
Wagyu assortiment van Nice to Meat is onlangs 
het superieure Japanse Hida beef toegevoegd. 
Bovendien viel het op het hoogste niveau 
gecertificeerde vlees van Nice to Meat onlangs in 
de prijzen bij de 2015 World Steak Challenge. Nice 
to Meat is door Deloitte en ING uitgeroepen tot een 
van de vijf Best Managed Companies van Nederland.

Restaurant ‘t Raedthuys 
nieuw lid Alliance 
Gastronomique
Europa’s langst bestaande 
samenwerkingsverband van restaurateurs, 
Alliance Gastronomique, breidt uit met 
een nieuw lid; Restaurant ‘t Raedthuys in 
Duiven. Het lidmaatschap van de Alliance 
Gastronomique wordt beschouwd als 
een kwaliteitszegel, een garantie voor 
een mooie gastronomische ervaring. De 
inauguratie vond plaats bij Dick en Anne-
Laura Middelweerd die hun Restaurant De 
Treeswijkhoeve in Waalre beschikbaar stelden 
voor het Alliance Jaardiner.

Onno Kokmeijer 
verzorgt KLM’s 
European Business 
Class maaltijden

Vanaf 10 december jl. serveert KLM in de 
European Business Class de maaltijden van 
topchef Onno Kokmeijer. KLM werkt voor 
het eerst samen met een topchef voor de 
ontwikkeling van de European Business 
Class maaltijden. De samenwerking is 
onderdeel van een nieuw concept dat 
KLM introduceert voor al haar Europese 
vluchten.

Financieringmakelaardij

Bergse Rechter Rottekade 1 • 3051AB Rotterdam • T +31(0)900-1212123 (hoofdkantoor)
E info@horecaadviesbureau.nl • I www.horecaadviesbureau.nl

w w w . b u f f e t e n z o . n l

Uniek in nederland door ons enorme aanbod aan 
bUffet, bar, wijn, taart, pizza, bak en tafelartikelen.

HorecabenodigdHeden en cateringbenodigdHeden.

Totaalleverancier van professionele horeca-apparatuur en benodigdheden

HORECA VOORDEEL ONLINE
 072-5813996 • info@horecagrootkeukenshop.nl • www.horecagrootkeukenshop.nl 

Horeca & 
Food Inspiratie
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Sjaak Bral wil betere 
wijn in de horeca
‘Je moet in de horeca een feestje 
kunnen bouwen met mensen’

InTERVIEw

ACE Horeca equipment

Achtste Donk 43
5233 PA  ‘s-Hertogenbosch 
T 073 642 81 62
T 06 20 41 03 06
F 073 642 81 63
info@ace-horeca.nl 
www.ace-horeca.nl

Speel je echt altijd met plezier? 
“Ik kan me niet voorstellen dat ik het podium op loop 
met tegenzin. Dat kan ik ook niet maken. Mensen 
hebben zich netjes aangekleed en betaald voor een 
gezellige avond en dus hebben ze daar ook recht op. 
Het lijkt heel veel op wat horecaondernemers te doen 
hebben. Trouwens: doe ik mijn best niet, dan ruikt 
het publiek dat en dan verandert de zaal in een troep 
wolven die heel lastig worden. Zo is het echt.”

ben je wel eens bang op het podium? 
“Bang ben ik nooit voor een zaal: wel super 
geconcentreerd. Die eigenschap het mensen naar de 
zin willen maken, die moet in je zitten. Maar ik heb 
het gedeeltelijk ook verworven in de horeca. Weet je, 
elke dag is er maar één keer en het is dus belangrijk 
daar iets goeds mee te doen. Verleden en toekomst 
bestaan niet, het draait altijd om dit ene moment. Wie 
zich daar van bewust is, leeft volledig in het hier en nu 
en maakt daar iets van. Ik ben er van overtuigd dat als 
je vijf minuutjes per dag mediteert, je een gelukkig 
mens bent. Ben je van mening dat je daar geen 
tijd voor hebt, dan adviseer ik het een uur te 
doen.”

Je hebt toch zelf ook horeca-ervaring? 
“Toen ik achttien was had een groep 
vrienden van me een oud leegstaand 
restaurant gekraakt en daar een discotheek 
van gemaakt. Ik deed daar ook aan mee. 
Daarna heb ik een tijd in de keuken gestaan 
als lunchchef en nog iets later heb ik zelf 
een discotheek gehad. Ik vind die tak van de 
horeca echt hogere wiskunde. Mensen gaan 
los bij je en dat is natuurlijk ook de bedoeling. 
Je hebt te maken met geestverruimende 
middelen en heel veel regelgeving. Een 
discotheek runnen is slopend, je bent dag en 
nacht in touw. Om me heen zag ik jongens 
op hun 35e een hartaanval krijgen en ik besloot iets 
anders te gaan doen.”

Waar draait het nu om in de horeca? 
“Horeca is een prachtig vak. Het gaat om veel meer 
dan om dat eten, dat drankje of om die muziek. Je 
moet in staat zijn een feestje te kunnen bouwen 
met mensen. Ze moeten geluk bij je vinden. Dat kan 
overal: in een nachtclub, een restaurant en ook in een 
kraam met Vietnamese loempia’s langs de weg. Het 
draait om hospitality.”

vind je dat we in een gunstige  
tijd leven voor ondernemers? 
“We leven in een tijd waarin er ontzettend veel tegelijk 
gebeurt. Het is een fantastische tijd voor ondernemers, 
want er zijn kansen in overvloed. Je hoeft er alleen 
maar op in te springen. Ik denk dat er dit jaar 
potentie is voor tenten in een landelijke 
omgeving waar je kunt aanwijzen 
welke broccoli je wilt dat er geoogst 
wordt en klaargemaakt door de kok. 
Beleving is en blijft voorlopig nog het 
sleutelwoord. Ik vind trouwens dat 
slimme ondernemers nog meer hun 
assortiment kunnen afstemmen op de 
veranderende bevolkingssamenstelling. 

In Blijdorp gaan ze bijvoorbeeld halal eten verzorgen 
en dat stuit her en der op weerstand. Ik snap dat niet, 
je verdient er immers je brood mee.”

Hoe kijk jij naar gastvrijheid? 
“Gastvrijheid in een horecagelegenheid lijkt op wat ik 
op het podium doe. Daar zorg ik namelijk eerst dat we 
samen kunnen lachen, dat creëert een band en dan 
vouwen mensen zich open. Voor de rest is het heel 
belangrijk om je klant goed te kennen en te weten 
wat die wil. Pas dan kun je er ook goed op inspringen.”

Wat vind jij van de horeca in nederland? 
“Een ervaring moet in balans zijn. Als ik ergens in 

een eetcafé een daghap ga eten, dan verwacht 
ik iets heel anders dan als ik uit eten ga in een 

sterrentent. Wat ik trouwens wel vind, is dat er in 
de meeste zaken echt veel te algemene wijnen 
geschonken worden. Ik zou het nu eens leuk 
vinden als daar iets aan wordt gedaan dit jaar.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
“Weet je, ik hoop dat ik 1 januari 2017 haal. Daar 
bedoel ik mee, dat je moet zorgen dat je elke 
dag gelukkig bent. Geluk is simpel. Het komt van 
binnenuit, je kunt het niet kopen en niet verwerven. 
Het gaat er om hoe je naar de dingen kijkt, denk ik. 
Natuurlijk, iedereen maakt ongelukkige dingen mee. 
De vraag is: hoe ga je ermee om?”

Cabaretier en schrijver Sjaak Bral zoeft over de snelweg richting het theater in 
Hendrik-Ido-Ambacht als ik hem bel. Hij gaat vanavond voor de 20e keer de 
voorstelling Vaarwel 2015 spelen en hij heeft er zin in. “Ik heb altijd zin om 
te spelen, want dat is wat ik het allerliefste doe. Voor mijn gevoel word 
ik niet betaald voor het optreden, maar voor het kriskras heen en weer 
rijden door het land. Dat is namelijk wel echt werken,” vertelt Bral.

In ’t Kort
Sjaak Bral (pseudoniem van Marcel van 
der Heijden) is bekend als cabaretier, 
presentator, schrijver en columnist. Bral is 
een geboren en getogen Hagenees, zeer 
rap van de tongriem gesneden en een 
groot improvisatietalent. Sinds 1996 maakt 
hij jaarlijks een oudejaarsconference. 
Vaarwel 2015 speelt hij in totaal 47 keer, 
hij eindigt de reeks op 31 december 2015 
in theater Diligentia. Vanaf eind januari 
2016 is deze veelzijdige artiest te zien als 
de patholoog-anatoom dr. Zeldenrust 
in het ‘cabadrama’ ‘De moord op Blonde 
Dolly’. Sjaak heeft om de voorstelling te 
maken daadwerkelijk contact gehad met 
de vermeende moordenaar van de Haagse 
prostituee. Een bijzondere bijkomstigheid is 
dat zijn moeder de echte Blonde Dolly vaak 
is tegengekomen in haar mantelpakje als 
ze buiten speelde op haar fietsje. Kortom, 
feit, fictie, geschiedenis en het persoonlijke 
komen weer mooi samen in deze vertelling 
waarin de bezoeker wordt meegenomen 
naar de schone schijn van de jaren vijftig. 
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8659: (VMH1100) LUNCHROOMD
AGZAAK MET TERRAS, PROV
GRONINGEN.Wubbolt 0591-
522944

    

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 

    

10665:  Afslag A7 Winschoten ontwi
kkelingsproject geschikt voor
horeca. verk.pr €995.000,-  info
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
06-20060969

    

11357: Cafetaria Groningen Huur €
2250,- excl BTW invGW.€ 24.500,-
of Vastgoed: € 435.000,- k.k.   info:
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
06-20060969

    

    

13014: Coffee Company Groningen
Huur € 43.000 p.j. InvGW € 125.
000. Info. Makelaardij HELD3R Kiek
Busquet 06-20060969

   

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

 

13132: VMH-1191 Kleinschalig
Hotel-Restaurant Inl.Wubbolt
Horeca Makelaar 0591-522944

�      

    

13177: Croissanterie Oostersingel
to UMCG. Huur 652,- p.m. GWInv
39.500,- info. Makelaardij HELD3R
Kiek Busquet 06-20060969

    

13715: Hotel rest. Bellingwolde 625
m², Terras 200 m²   onr.goed:€ 499.
000 k.k. InvGW € 100.000 Info
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
0620060969

    

13829:  Samiramis mediterraan rest
aurant Grootegast Huur € 22.125 p.
j. GWinv. € 55.000  info. Makelaardij
HELD3R Kiek Busquet 0620060969

    

14300: Restaurant de Bourgondier
te Glimmen 100 zitpl. + woning Vr.
pr. € 695.000,- info. Makelaardij
Held3r Kiek Busquet 06 20060969

   

16363: Rest. De Zevende Hemel
Groningen,  huur €1901 pm, GWInv
€119.000 Info. Makelaardij HELD3R
Kiek Busquet 06-20060969 

 

14476: Eetcafé aan de Noorderha
ven Groningen Inv GW €    79.500
Huur € 24.000 p j excl. BTW  info
Makelaardij Held3r Kiek Busquet
0620060969

    

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

    

15041: VMH-1214  Paviljoen in de
stadshaven van Appingedam. Inl.
0591-522944 Wubbolt Horeca Make
laardij

    

15147: VMH1215. Lunchroom op
A1-locatie in Groningen Stad.Inl.
Wubbolt Horeca Makelaardij 0591-
522944.

    

15264: VMH-1218 Lunchroom Bras
serie centrum Groningen Stad.Tel.
Inl.Wubbolt Horeca Makelaardij
0591-522944

   

15549: Exclusief in de verkoop
genomen, een cafetaria met lunchr
oom in Stadskanaal 90 zitplaatsen
hartje centrum ruime parkeerplaats
achterzijde. info 0651200621
EIGEN HORECA MAKELAAR   

 

15400: Kadocafe Winsum. Schittere
nde combinatie van detailhandel en
horeca. Vrpr: € 259.000,- k.k. info
makelaardij HELD3R Kiek Busquet
0620060969

    

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

    
    

15571: Restaurant + zalen 350m²
verk.ruimte. Prachtige zichtlocatie
prov. Groningen perceel 5000m²
GWInv. € 179.500 + vrpr € 875.000
k.k. info: Makelaardij HELD3R Kiek
Busquet 06-20060969

    

15817: Restaurant Ramires te Leek
+ Take Away. Inv.GW € 149500
Huur €3150 p.m.  Voor meer info.
makelaardij Held3r Kiek Busquet
0620060969

    

15879: VMH-1223 Cafetaria met
hoge omzet in prachtig nostalgisch
pand.Tel.inl.Wubbolt HM 0591-
522944

    

15880: VMH-1216 Cafetaria in grot
ere plaats provincie Groningen. Tel.
iml.Wubbolt HM 0591-522944

    

15964: Espressobar op A1 locatie
Huur € 4.446 p.m. GWInv € 74.500
Informatie makelaardij HELD3R
Kiek Busquet 06-20060969

    

15973: Cafe +cafetaria in Leens
ruim terras Vrpr € 215.000 k.k. Ged.
financiering is bespreekbaar. info.
makelaardij HELD3R Kiek Busquet
0620060969

    

16026: VMH-1228 IJssalon Gronin
gen Stad. Tel. Inl. Wubbolt HorecaM
akelaardij 0591-522944

    

16028: VMH-1219 Executieverkoop
Horecapand in verhuurde staat in
wijk Groningen Stad. Inl 0591-
522944.

    

16346: Anna's lunchcafé, 25 zitpl.
+terras. Folkingestr Groningen.
GWInv. € 42.500 Huur € 2100 p.m.
info. Makelaardij HELD3R Kiek
Busquet 0620060969

    
    

16559: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Groningen als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 www.EigenH
orecaMakelaar.nl

  

    

6387: (VMH1112) Hotel,Restaurant,
Theeschenkerij in Drenthe OZIn
vGW € 880.000 kk Wubbolt 0591-
522944

    

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

   

16585: In de verkoop nieuwe cafeta
riasnackbarfastfood in Emmen. loca
tie aan de rand van het centrum en
dichtbij het nieuw te openen dierenp
ark.info 0651200621 EIGEN
HORECA MAKELAAR

 

11377: (VMH1167) Hotel restaurant
op de Hondsrug, Drenthe Wubbolt
0591-522944

    

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

   

12909: mooie cafetaria nabij Gronin
gen met woning op 1 e etage(incl
onroerend goed). recentelijk van
nieuwe apparatuur voorzien, hoge
omzet.Personeel niet verplicht over
te nemen. info 0651200621 EIGEN
HORECA MAKELAAR

 

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

    

11977: VMH2-392 Restaurant - zale
ncentrum De Bentepol, Drenthe
InvGW €85.000 OZ €465.000kk
HBC 0571-290690

   

14143: schitterende cafetarifastfood
formule inclusief bezorging, ter over
name met hoge omzet(richting
400k).info 0651200621 EIGEN
HORECA MAKELAAR.

 

12620: Edens Horeca Makelaars
biedt aan: Een fraai ingerichte crois
santerie  op A1 stand , centrum
Meppel , in de direkte omgeving :
Hema ,Blokker , V & D e.a. landeli
jke winkelbedrijven.info www.edens
makelaars.nl of 058 2162423.

16176: In het centrum van Meppel
is café-biljart Leentje te koop. Het
bedrijf is vrij van een brouwerij- en
automatenverplichting. Momenteel
wordt er Heineken getapt. De huur
is slechts € 1.395,-- per maand ex.
btw. Info: www.axxentus.nl en tel.
0548-613703.  

15231: Bowling Restaurant Dren
the, Rolde 789m², Vrpr: € 365.000
k.k. Gwinv: € 45.000 info Makelaar
dij HELD3R Kiek Busquet 0620060
969

HorecaSite.nlGroningen

HorecaSite.nlDrenthe

Aankoop, Verkoop
Huur, Verhuur

Waardeberekening / Taxatie
(OG, Inventaris, Goodwill)

Aankoop, Verkoop
Huur, Verhuur

Waardeberekening / Taxatie
(OG, Inventaris, Goodwill)

www.wubbolt.nl                T. 0591-649904 

Aankoop, Verkoop
Huur, Verhuur

Waardeberekening / Taxatie
(OG, Inventaris, Goodwill)

www.wubbolt.nl                T. 0591-649904 

Aankoop, Verkoop
Huur, Verhuur

Waardeberekening / Taxatie
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www.wubbolt.nl                              T. 0591-522944 

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Willem Winkel 
06 - 51200621

drenthe@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN DRENTHE

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.

AANBOD DECEMBER  2015.indd   2 18-12-15   16:25
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12161: VMH1178 Café Restaurant
met Zaal Zuid-West Drenthe Vr.pr.€
340.000,-kk Wubbolt 0591-522944 
   

    

12376: KoopHuur WinkelruimteHore
cacentrum- Emmen.tel.0591-
522944                                       

    

    

12893: VMH-1189 Brasserie (eetc
afé-restaurant) midden Drenthe. Inl.
Wubbolt  0591-522944 �    

    

    

    

15876: TE KOOP . Nieuw ingerichte
snackbar  lunchroom met volledige
vergunning .Gelegen in druk bezo
cht toeristengebied het Drentse
Wold . Ruime bedrijfswoning aanwe
zig 3 slaapkamers , magazijn ,
garage , ruime tuim .Fraai terras a.
d. voorzijde van het bedrijf . kijk op
www.edensmakelaars.nl voor meer
info

1
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16185: Fraai winkelpand in hartje
winkelgebied Assen. Beleggingsobj
ect Vrpr: € 379.500 k.k.  info Makela
ardij HELD3R Kiek Busquet 06-
20060969

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

13732: VMH-1200 Pizzeria, in wijkc
entrum grote plaats Drenthe. Inl.
Wubbolt 0591-522944

���       

    

15970: Ruime Horecalocatie Dren
the A28 Huurprijs: € 995,- p.m.
Goodwillinventaris: € 49.500,- info.
makelaardij HELD3R Kiek Busquet:
0620060969.

13733:  VMH-1082 Te Koop Beleggi
ngspand centraal gelegen in  Nw.
Weerdinge. Tel inl.0591-522944     

    

13736: VMH-1199 Te Koop Hotel
Groepsaccomodatie Tel.inl. Wubbolt
Horeca Makelaardij 0591-522944

    

13737:  VMH-1198 Te Koop Apparte
menten, Theaterboerderij, Restaur
ant op 490 m2 eigen grond. Inl.
0591-522944

    

13755: VMH-1205 Horecapand
(340m2)op 1e etage met bar,
podium en dansvloer in ZO Drenthe.
Inl.0591-522944

    

    

15894: In het centrum gelegen van
Zuidwolde, deze mooie recent
geleden geopende grillroom pizzeria
" Yusuf" ruime parkeergelegenheid.
info 0651200621 EIGEN HORECA
MAKELAAR

    

14745: VMH-1209 � Casco
horecawinkelpand en woning Tel.
inl.Wubbolt Horeca Makelaardij
0591-522944     

    

14795: VMH-1207 Camping met
dorpscafé,zaal,grote bovenwoning.
Tel.0591-522944 Wubbolt Horeca
Makelaar ��   

    

15038: VMH-1213 Restaurant
Assen (spoedverkoop).Inl.Wubbolt
Horeca Makelaardij 0591-522944

�        
    

15040: VMH-1212 Restaurant de
Huiskamer inclusief woonhuis.Inl.
0591-522944 Wubbolt Horeca Make
laardij

    

15192: VMH-1217 VERKOCHT
Eetcafé-Restaurant Tel.Wubbolt
0591-522944.

    

    

    

15335: Nieuwe Kwalitaria-Délifra
nce Assen  141 m2  Vrpr € 165.000
k.k.Huur € 25.000 p.j. info Makelaar
dij HELD3R Kiek Busquet 0620060
969

    

    

    

    

    

16024: VMH-1226 Restaurant met
mooie serre en grote zaal  bovenwo
ning. Tel. Inl. Wubbolt 0591-522944.

    

16025:  VMH-1227 Evenementencat
ering,4 verkoopwagens,bedrijfsinve
ntaris,standplaatsen e.d.  Inl.0591-
522944

    

    

    

16490: Dit zeer bekende en goed
lopende café is nu te koop. Info
Toon Lubben tel.: 06-41662068 en
axxentus.nl

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

    

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

    

  

12975: Gevraagd Partycentrumzale
ncentrum in Drenthe. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420

13848: Een hotel restaurant op een
prachtige locatie gelegen aan een
18 holes golfbaan in Drenthe.
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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.

    

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

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 .

13069: Restaurant Ophatsum Fr.
Huur € 2.000 pm, evt. met woning €
500 pm. Inv.GW € 120000 info.
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
06 20060969

    

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

    

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

    

13555: VERHUURD O.V.B.      Bijzo
nder en sfeervol ingericht restaurant
in het centrum van Leeuwarden ,
het bedrijf heeft diverse positieve
vermeldingen in de vakpers ontvan
gen , o.a. Lekker 2014 e.a. Dit bedr
ijf is zeer geschikt voor een creatief
horeca ste .info:Edens Makelaars
058-2162423

    

13720: Edens Makelaars biedt aan:
Veelzijdig restaurant in Woudsend ,
prima onderhouden bedrijf . Diverse
horeca mogelijkheden .Info www.
edensmakelaars.nl

    

16145: Heel Holland Bakt ! ! Een
bijzonder goed ingerichte taarten
makerij met o.a. het geven van
Work Shops , levering aan particul
ier en de horeca . Fraaie bovenwo
ning . Ben je creatief en zoek je een
nieuwe uitdaging in een andere tak
van sport ? kijk dan op www.edens
makelaars.nl

14937: Dokkum dagzaak De Koffie
pot NIEUW Henk Hosper friesl

and@eigenhorecamakelaar

HorecaSite.nlDrenthe

HorecaSite.nlFriesland

    

    

15155: MAKKUM, PANNENKOEKH
UIS DE LAMPION. In het centrum
laagdrempelig restaurant TK aange
boden incl. woning! INFO: 06.11316
610WWW.BERENDSCHOTHOR
ECA.NL

    

1

Aantekeningen

HorecaSite.nl

n
ie

u
w
s
b
r
ie

f

zoekopdracht plaats advertentieuitgebreidzoeken

Geen voorkeur

Provincie

Geen voorkeur

Type bedrijf

Geen voorkeur

land

Trefwoord(en)

Advertentienr HorecaVizier

Zoeken in aanbod

het grootste aanbod 
in horecabedrijven

Huur / Koop

Onroerend goed [huur/koop]

Prijsklasse

Van  tot maximaal











De verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld uit, ons inziens, betrouwbare bron. 
Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

© 2009 Uitgeverij Vizier Haarlem | Alle rechten voorbehouden | KvK 34050648 | BTW NL8181.76.362.B01 | Algemene voorwaarden

Laatst bekeken (0) Geplaatste advertenties (2)
Bewaarde advertenties (4)

MIJN HORECASITE
Log in om uw advertenties en uw overige gegevens beheren

 Onthoud mijn gegevens op deze computer
Wachtwoord vergeten? Opnieuw aanvragen

Advertenties

E-mailadres

Wachtwoord

Inloggen 



15836: In het centrum en direct aan
de gracht gelegen een restaurant
van 110 m2 begane grond , op verdi
eping voorbereiding - ruimte e.d.
bovenwoning 5 kamers aanwezig .
Fraaie terrasmogelijkheden voor
een 60 tal gasten .Info: Edens Make
laars of www.edensmakelaars.nl

  

16601: Ben opzoek naar hotel met
of zonder restaurant in Frland. Weet
u iets? Bel Horecapachter 06-15048
789

 

16069: In het centrum van Leeuwar
den te huur horeca ruimte , u kunt
een 50 tal gasten ontvangen , terras
ruimte voor 16 gasten . Het bedrijf is
gevestigd in de leukste winkelstraat
van Leeuwarden landelijke verkiez
ing in 2015 , Voorheen was in het
pand een succesvolle pizzaria geve
stigd  . Het pand is te huur leeg
opgeleverd of met overname invent
aris .

 

15838: Fraai ingerichte VISWINKEL
bij het centrum van Leeuwarden ,
goede zichtlocatie , terras voor de
deur ,zonzijde .Het bedrijf is in 2013
geheel nieuw ingericht . kijk op
www.edensmakelaars.nl voor meer
info .

   

14938: pizzeria of ?? Henk Hosper
friesland@eigenhorecamakelaar
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16114: Te Koop.In het centrum van
de watersport plaats Terherne is dit
komplete horeca bedrijf met ruime
bedrijfswoning gevestigd . Terherne
is o.a. bekend van het landelijk beke
nde Kameleon dorp en de vakantiep
arken van Landall . Het geheel is in
prima staat van onderhoud en inrich
ting met een fraai terras op het
zuiden gericht .Edens makelaars
058-2162423 of www.edensmakel
aars.nl

15969: VMH2-415 Restaurant-zalen
centrum Friesland. Vr.pr. €.245.000,
- Huur. €.12.500,- pm. HBC 0571-
290690

    

AANBOD DECEMBER  2015.indd   3 18-12-15   16:25



Fabrikant • Manufacturer • Fabricant • Hersteller • Fabbricante • Fabricante

HOVICON INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 40  -  2140 AA Vijfhuizen  -  Holland  -  E-mail: sales@hovicon.com
Tel. 00-31-(0)23-5581988  -  Fax 00-31-(0)23-5583606  -  Website: ww.hovicon.com

Uw Partner voor kwalitatief hoogwaardige 
DISPENSERS uit ROESTVRIJSTAAL en KUNSTSTOF
Praktisch! Hygiënisch! Economisch!

CONTINENTAL® 
DISPENSERS

Hovicon adv. Algemeen Ned. A3_297x420_NL  A3  18-09-14  17:08  Pagina 1



7HorecaVizier.nljanuari 2016

VIZIER
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andERE HoREca

Jullie zijn uitgeroepen tot het leukste restaurant 
van veenendaal. betekent dat iets voor jullie? 
“Grappig genoeg waren we vorig jaar ook al 
uitgeroepen tot het Leukste Restaurant van 
Veenendaal, maar we bestonden toen nog maar net 
en beseften niet zo goed hoe geweldig dat eigenlijk 
was. Nu we wederom tot het Leukste Restaurant van 
Veenendaal zijn uitgeroepen en daarmee ook tot de 
top 3 van de provincie Utrecht behoren, begrijpen 
we wel degelijk dat het een eer is. Veenendaal is een 
echte winkelstad en telt veel horecagelegenheden. 
Wij zitten zelfs een beetje uit het centrum en hebben 
de meeste stemmen gekregen. Dat is toch super. We 
gaan op 11 januari naar het gala in Leiden en wie weet 
krijgen we nog wel beter nieuws.”

Hoe komt het dat jullie zo’n  
succesvol team zijn samen? 
“Het is bijzonder dat Elien en ik elkaar ontmoet 
hebben en dat we elkaar zakelijk gezien zo aanvoelen. 
Bijzonder is het dat we beiden iets met Zuid-Afrika, 
met taart en met thee hebben. Maar goed, eigenlijk 
hebben die dingen veel met elkaar te maken. In 
Zuid-Afrika drinken vrouwen namelijk vaak thuis en 
in theehuizen thee met elkaar. Taart bakken is er ook 
vanzelfsprekend. Ik woonde er de eerste 24 jaar van 
mijn leven en weet dus dat het op zaterdag altijd 
bakdag is. Kleine koekjes voor de hele week en lekkere 
taarten worden er dan met aandacht gebakken. Als er 
een verjaardag is, wordt de hele tafel vol gezet met 
taarten, koekjes en andere zelfgebakken lekkernijen. 

In Nederland staat alleen bij kinderfeestjes de tafel 
vol.”

Jullie hebben dus niet echt  
een horeca-achtergrond? 
“Elien, zij woonde trouwens ook twee jaar in Zuid-
Afrika, was fulltime moeder en had daarna een 
webwinkel met servies. Ik ben oorspronkelijk 
bibliothecaresse, maar begon omdat ik het zo leuk 
vond met Jorina’s Theetafel waarmee ik catering 
deed in vooral High Tea aan huis en voor bedrijven. 
Het Engelse bloemetjesservies, de etagères en de 
recepten voor de taarten hadden we dus al. Allebei 
vonden en vinden we het heerlijk om te bakken en om 
gastvrouw te zijn. Twee jaar geleden begonnen we 
met open vizier met JE Theetafel en wat ons betreft 
kon het alle kanten nog op. Zou het niet lopen, dan 
zouden we dat vanzelf wel zien. Het is een verrassing 
dat het zo goed gaat.”

Wie is jullie doelgroep? 
“Iedereen is welkom bij ons, maar het zijn toch 
meestal vrouwen die bij ons naar binnen komen. 

Mannen houden niet zo van dat kneuterige. We 
hebben vrijgezellenfeestjes, moeders met dochters, 
vriendinnenclubjes en ook Turkse en Marokkaanse 
vrouwen weten ons tegenwoordig te vinden. 
We hebben ook ‘uitgestelde koffie’ en daar wordt 
dankbaar gebruik van gemaakt. Wij doen er natuurlijk 
nog een klein gebakje bij om het extra gezellig te 
maken.”

Wat hebben jullie zoal op de kaart? 
“In het begin bakten we wekelijks andere taarten. Al 
snel merkten we dat mensen het veel fijner vinden 
te kiezen uit een vast assortiment. Daarom hebben 
we nu altijd zelf gebakken chocoladetaart, Appel 
Cranberry taart en Carrotcake. Daarnaast hebben 

we nog een verrassingstaart, voor gasten die dat 
juist wel leuk vinden. Mensen komen voor alleen 
een kop koffie of thee met een stukje taart, voor een 
uitgebreide High Tea of om lekker te lunchen. De 
lunchkaart breidt zich uit: we hebben onder andere 
verse soep, quiche, salade en heerlijke sandwiches. 
Ik vind het leuk om te vertellen dat we onze losse 
thee inkopen bij Carelanka. Dat is een organisatie die 
helpt bij het verbeteren van leefomstandigheden van 
volwassenen en kinderen in Sri Lanka. 

Hoe trekken jullie gasten? 
“Veel mensen weten inmiddels van ons bestaan, maar 
natuurlijk knokken we ook om meer klanten binnen te 
krijgen en te houden. We doen dat onder andere met 
Facebook waar we al 1500 likes hebben van een leuke 
kring mensen. Ook hebben we een bakwedstrijd waar 
iedereen aan mee mag doen. Mensen mailen ons het 
recept en wij laten vervolgens weten of en wanneer 
een taart gebakken mag worden. In de winkel laten 
we onze klanten dan een klein stukje proeven en de 
taart beoordelen. Uiteindelijk komt er een winnaar 
uit. Die wint een leuk dagje uit en natuurlijk wordt 
de taart een jaar lang eervol in ons assortiment 
opgenomen.”

in nederland is dit best een uniek concept, hè? 
“Veel theehuizen zoals het onze zijn er nog niet in 
Nederland. Er zijn wel winkeltjes waar biologische 
theesoorten worden verkocht en waar je een kopje 
thee kunt drinken, er zijn Marokkaanse theehuizen en 
er zijn lunchrooms. In Zuid Afrika en Engeland zie je 
wel veel van dit soort theehuizen. Het is onze missie 
ook in Nederland het fenomeen populair te maken. 
Wie weet wordt ‘JE’ wel een merk. Dat staat overigens 
voor ‘Jorina’ en ‘Elien’.”

De in Zuid-Afrika opgegroeide Jorina en de Veense Elien 
ontmoetten elkaar in 2012 op een tea party en bleken toevallig 
dezelfde droom te koesteren. Zo kon het gebeuren dat de dames 
twee jaar geleden een schattige tearoom openden in het 
centrum van Veenendaal. JE Theetafel, een horecagelegenheid 
met pastelkleurige muren en bloemetjesservies, blijkt een 
regelrechte hit. “Misschien komt het doordat we ons hart 
gevolgd hebben, werkelijk genieten van wat we hier doen 
en zo’n geolied team vormen samen. Ik denk dat gasten dat 
voelen en dat het daarom zo goed gaat,” vertelt Jorina. 

Bloemetjesservies, pasteltinten 
en zelfgebakken taarten 
JE Theetafel in Veenendaal blijkt een succes

De perfecte basis voor een huisgemaakte cheesecake op uw 

menukaart! U maakt zelf de bodem van koekjes en boter. Vervolgens 

de kant-en-klaar vulling erop en afbakken in de oven. Lekker bij de 

koffi e, high-tea of als dessert! Nu verkrijgbaar bij Sligro; art.nr 40288.

Windmolenkaas bv • Oostzee 16 • 3446 CH  Woerden • info@windmolenkaas.nl • Tel. +31 (0)348 412 555

De lekkerste cheesecake

maak je in 5 minuten!
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5592: VMH2-321 Cascopand t.b.v.
restaurant o.d. in Holten-Overijssel.
Huur: €.25.000,- p.j. HBC 0571-
290690

    

5595: VMH2-323 Cateringkookstu
dio omg Deventer. Vr.pr. €.49.000,-
of compl. inv. t.e.a.b. HBC 0571-
290690

    

5773: VMH2-330. Mediterraan resta
urant centr.stad Twente. Vr.pr.: €.
125.000,- Hr. €.1.600,-HBC 0571-
290690

    

9255: Te koop restaurant-partycent
rum in grensgebied nabij Oldenzaal.
Twentse Horeca,nl tel.06-53931329.

    

9911: VMH2-360. Lunchr.cafetaria
Almelo. Vr.pr.: €.74.000,- OZ €.325.
000,- hr €.2.000,- HBC 0571-
290690

    

10701: VMH2-393. Café in de uitga
ansstraat - Enschede. Vr.pr. inv. &
g.w.: €.69.000,- HBC 0571-290690.

   

15350: Almelo, Eetcafé op Top loca
tie - Groot Terras met Fontijn -
Woonruimte 2e et. EIGEN HORECA
MAKELAAR

13633: Gevraagd Partycentrumzale
ncentrum in Overijssel. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

 

11003: VMH2-326. Pizzeriagrillroom
+ bezorgdienst Twente. Vr.pr.: €.57.
000,-. Hr. €810,- HBC 0571-290690.

    

11969: VMH2-396. Hotel-theehuis-
rest. NO-Overijssel. Vr.pr.€.615.
000,- k.k. Inv. €.60.000,- HBC 0571-
290690

    

12745: VMH2-373 Take awayBub
ble teaijssalon in Enschede-C. Hr.
€.2916,- Vr.pr.: n.o.t.k. HBC 0571-
290690

    

12930: VMH2-412 Restaurant in het
toeristische Vollenhove. Vr.pr.: €.60.
000,- HBC 0571-290690

    

12989: VMH2-413. Horecapand in
goede wijk Enschede. Hr: €.2.500,-
of pand te k. €.350.000,- HBC 0571-
290690

    

13282: VMH2-418. Restaurantzaal
+ cafetaria in Holten. Vr.pr.: €.48.
000,- Hr.: €.2.300,- HBC 0571-
290690.

   

15339: KLAASSEN BV De Croissan
terie, lunchroom  midden in de wink
elstraten van centrum Deventer
(WIST1074)

15451: A1 EETCAFÉ aan Horecapl
ein Bovenwoning Terras Prijs; € 64.
000,00-Huur € 2345,00 GWE € 575,
00 Ommen

 

13363: VMH2-420 Croissanterie in
stad in Twenthe. Vr.pr.: op aanvr
aag. Hr. €.3187,- p.m. HBC 0571-
290690

    

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

    

    

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

    

14483: VMH2-324. Restaurant in
Deventer-C. Vr.pr. inv. & g.w.: in
overleg. Hr. €.2.500,- pm HBC
0571-290690

    

14572: T.K. dit heel leuke, gezell
ige, eetcafe hartje centrum Wijhe,
met terras in de winkelstraat. Aparte
(feestvergader) -zaal. Bovenwoning
met 3 slpk., moet gerenoveerd
worden. Groot perceel met drie gara
geboxen, Bel Hevesta bv 06-53291
399, of kijk op www.hevesta.nl  

    

14720: Te koop  te huur nieuwe
Lunchroom de Vijfhoek in Oldenz
aal. Bel Twentse Horeca 06-53931
329

16405:  VMH2-332 Cafetaria-appart
ementen - Zwolle. Invg.w.: €.60.000,
- Pand: €.535.000,- kk HBC 0571-
290690

    

15059: Op zoek naar een uniek drie
in één horecaconcept kijk dan op:
www.horecacentrum-harberinck.nl. 
Voor meer informatie: info@vestag.
nl 06-30049730.

    

15289: VMH2-318 Croissanterielun
chroom Kampen-C. Vr.pr. €.25.000,
- Pand: €.160.000,- k.k. HBC 0571-
290690

    

    

    

    

15479: VMH2-370. Mexicaanse grill
room  bezorgdienst in stad Twen
the. Vr.pr. €.95.000,- HBC 0571-
290690

    

15744: Te koop mooi restaurant in
centrum Oldenzaal. Bel Twentse
Horeca 06-53931329

    

15809: VMH2-380 Restaurant in
Zwolle-C. Vr.pr. €.125.000,- Huur: €.
4.000,- p.m. HBC 0571-290690

    

15881: VMH-1225 Restaurant met
bovenzaal en optioneel wonen.Tel.
inl.0591-522944 Wubbolt HM

    

15901: VMH2-407 Hotel-restaurant
in Wanneperveen. Inv.gw op aanvr
aag. Hr. €.10.000,- p.m. HBC 0571-
290690

    

15904: VMH2-344 Restaurant-zaal
in Ootmarsum. Vr.pr. €.449.000,- kk
+ inv. €.75.000,- HBC 0571-290690

    

16055: VMH2-422 Wijkcafetaria in
Deventer. Vr.pr. €.25.000,- Pand: €.
180.000,- k.k. HBC 0571-290690

    

16090: VMH2-424 Cafetaria Oldenz
aal. Hoge omzet. Vr.pr.: €.148.000,-
Pand: €.295.000,- k.k. HBC 0571-
290690

    

16180: Ter overname prachtig resta
urant in centrum Oldenzaal. Bel
Twentse Horeca tel. 06-53931329

    

16184: Nieuw te bouwen horecarui
mte in centrum Haaksbergen, bel
Twentse Horeca tel:06-53931329.

    

16281:  VMH2-428 Afhaal- en bezor
gdienst spareribs - Deventer. Vr.pr.
€.45.000,- Hr. €.992,- HBC 0571-
290690

    

16314: Ommen Plein-Eetcafé
170m² Terras 75m² Woning 120m²
Prijs €64.000 Huur €2.345 EIGEN
HORECA MAKELAAR

    

16317: Enschede Centrum Te Koop
unieke Eetbar - Eetcafé Restaurant
+ Terras. EIGEN HORECA MAKEL
AAR

    

16351: VMH2-429 Restaurant-zaal
in Beltschutsloot. Inv.gw: €.125.000,
- Pand: €.624.000,- HBC 0571-
290690

    

16365: HCR De La Poste Ootmar
sum. Royaal horecapand met café
restaurant, 2 terrassen en 13 hotelk
amers te koop. www.klaassenbv.nl.
Bel 0655398064

    

16386: Ben opzoek naar een Groot
Partycentrum buurt grote stad. Weet
u iets? Horecapachter 06-15048789

    

16391: Gezocht: Horecagelegenh
eden op een camping enof park.
Weet u iets? Bel Horecapachter. 06-
15048789

    

16402: VMH2-417 Casco horecap
and t.b.v. Grand café in Haaksber
gen. Huur: €.3.750,- p.m. HBC
0571-290690

    

    

16411: CAFÉ REST ZAAL 380M2
IJsselmuiden-Kampen Uniek multifu
nctionele Horeca. EIGEN HORECA
MAKELAAR 
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16027: VMH-1229 PACHTERS
GEZOCHT: Tel. Inl. Wubbolt
Horeca Makelaardij 0591-522944

    
    
    
    
    
    

16422: GROTE STAD, centrum,
sfeervol, druk steakhouse-familieres
taurant. Info:  06 11316610  WWW.
BERENDSCHOTHORECA.NL

    

16477: Voor een relatie van ons
bieden we aan in toeristisch Z.W.
Friesland mooi horecabedrijf (70
stoelen binnen70 stoelen buiten).
Ook aantrekkelijk voor jonge ondern
emers om stapsgewijs (mede)eigen
aar te worden. Voorwaarde: aantoo
nbare ervaring als leidinggevende in
keuken of bediening + 100% inzetm
otivatie. Evt. woning beschikbaar.
Graag CV's of voor meer info: jongv
eenstra12@gmail.com

    
  WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Henk Hosper 
06 - 83211647

friesland@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN FRIESLAND

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.
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Gerard Kiphardt 
06 - 38448844

gerard@eigenhorecamakelaar.nl 
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IN OVERIJSSEL

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.
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6418: KLAASSEN BV. Ter overn
ame restaurant  cafetaria  zaal 't
Geveltje te VoorstZutphen (WIST10
86)

    

7558: KLAASSEN BV Prachtig eetc
afe in de Achterhoek op A1 lokatie.
(WIST1096)

    

7571: KLAASSEN BV. Cafe de
Beugel centrum Arnhem.

    

8977: KLAASSEN BV: Restaurant
Poelwijk (incl O.G.) te Zevenaar
(WIST1004)

    

9993: VMH2-377. Cafetariaeetcafé
gr plaats Zuid-Veluwe. Vr.pr. €.85.
000,- Hr €.1.314,- pm HBC 0571-
290690

    

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

    

10410: KLAASSEN BV. Op A1 loca
tie  stad  Oost-Nederland zeer goed
lopend eetcafé.(WIST 1020)

    

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

    

10720:  T.k. AchterhoekTwente Part
ycentrum 1700 m² ruime parkeergel.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

    

10726: Ter overname instapklaar
restaurant in hartje Apeldoorn.Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

    

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

    

10819: T.k.Gezellig restaurant
Arnhem met goede omzet(Korenma
rkt 1) .Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

    

10885: T.k. Apeldoorn in W.C. het
Hart van Zuid, Italiaanse Pizzeria.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420 

    

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

    

11046: Te koop, ruime bouwkavel
(± 4200m²) op zichtlocatie in Eiber
gen. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

    

11055: Te koop, Casco HorecaWink
elruimte op zichtlocatie in Gaande
ren.Eigen Horeca Makelaar 06-2973
2420

    

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

    

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

    

12338: T.k. PartycentrumRest. aan
de Ijssel, A12 en nabij Bungalowp
ark. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

    

12380: T.k. goed lopende Brasserie
Restaurant in centrum van Doesb
urg. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

    

12381: T.k. Horeca--woonpand met
ruime keuken op zichtlocatie in
Twello. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

    

12382: T.h.Het Veerhuis Wagening
enZetten. Casco horecaruimte.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420 

    

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

    

12700: VMH2-405. Cafetaria op
Korenmarkt Arnhem. Vr.pr.: €.47.
500 Hr. €.880 Ged.fin. mog. HBC
0571-290690.

    

12920: T.h. Casco horecawinkelr.
ca. 135 m² in stadscentrum  Doetinc
hem. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

    

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

    

12990: TK StadsbrouwerijRest. met
terras in hartje van hist. Hanzestad.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

    

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

    

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

    

13396: T.kT.h. Casco horecaruimte
ca. 450 m² in Ulft. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420

    

13444: BELEGGINGPAND te
GROESBEEK, verhuurd, horecabe
woning € 380.000 k.k. Info 024-
7440060 of HORMAX  

    

13446: CASCO HORECA LOCATIE
NIJMEGEN zeer drukke locatie € 1.
800,00 p.mnd. Info 024-7440060 of
HORMAX

    

13578: Te huur, Casco horecarui
mte in hartje centrum van Lichtenvo
orde. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

    

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

    

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

    

13901: KLAASSEN BV. Lunchroom
stad Gelderland (WIST1059)

    

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

    

14005: Tk, aan de rand van de
Veluwe, Restaurant aan een doorga
ande weg. Eigen Horeca Makelaar
06-29732420

    

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

    

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

    

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

    

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

    

14238: VMH2-328 Buurtcafé Apeld
oorn. Vr.pr. inv.gw €.27.500,- Vr.pr.
pand €.140.000,- k.k. HBS 0571-
290690

    

14280: VMH2-329 Restaurant in
Zutphen. Vr.pr. €.98.000,- HBC
0571-290690

    

14755: DE BIERKAAI te BAAK prac
htig café met feestzaal, VRPR 39.
000 Voor info 024-7440060 of
HORMAX

    

14756: KLAASSEN BV: Franchisen
emer gezocht, affiniteit voor visprod
ucten, Stationshal Zutphen (WIST10
68)

    

14774: *TE LAAT* Partycentrum in
de bossen bij Harderwijk, 500m2.
Huur pand en inv. Euro 5.000,=
pmnd.  Bel Hevesta 06-53291399

    

14850: KLAASSEN BV. Midden in
het centrum van Didam semi-casco
horecaruimte (WIST1070)

    

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

    

14863: HORECALOCATIE DE
HERBERG te GENDT zeer goed
onderh. horecapand + inv. Info 024-
7440060 of HORMAX

    

14934: Ter overname aangeb.rest
De Nieuwe Winkel Nijmegen.Kleurr
ijk inter.bijz. details,oprechte gastvr
ijh. Mooie uitstraling.Kelder 80m2,
Beg.grond 110m2:Restaurant,semi
open keuken,Bar werner@fleurenho
recamakelaars.nl 06 50 23 86 78

    

15032: KLAASSEN BV Cafe restaur
ant zalencentrum Mentink Ruurlo
incl. kleiduivenschietbaan (WIST10
71)

    

15092: Restaurant te Andelst (pibe3
160) Prijzen op aanvraag - Klaas
sen B.V. - 073-5216166

    

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

    

15209: Beleggingspand te Bene
den-Leeuwen. Vr. Pr: € 895.000,00
k.k. info: 073-6101090 of HORMAX

    

15329: KLAASSEN BV In DE horec
astraat van Zevenaar, onlangs
compleet gerenoveerde, bar "JY"
CODE WIST 1073.

    

15357: ZALEN DE AMSTELBRON
GROESBEEK te koop  te huur INV
€ 25.000,- Info 024-7440060 of
HORMAX

    

15411: Klaassen BV biedt t.o.a. in
Wijchen: Lunchroomijssalongroot
terras. Fin.mog. Info: 0620002530

   

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

 

15427: Centrum Harderwijk, Brugge
straat 16, horecapand. Het pand is
staat leeg. Totaal 225m2. Voormalig
rest. 't Bakhuus. Boven het pand
zijn viertal appartementen. Huuropb
rengst  ca. € 2.000,= pm. Koop
pand v.pr. € 650.000,= k.k., mooie
belegging! Bel voor een afspraak
Hevesta bv 06-53291399

   

16555: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 Tk, goed lopende Bar
Feestcafé Malle Babbel in Aalten

 

15468: T.h. cascopand centrum
Doetinchem, tegenover het Stadh
uis, 200 meter van A1 winkelgebied.
Tot. opp. ca 1.400 m2, ca 700 m2
beg.gr. en ca. 680 m2, 1ste etage.
20 park.pl. Horeca mogelijk! Bel
Hevesta bv 06-53291399

    

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

    

15553: KLAASSEN BV Ter overn
ame restaurant "Zwagers" te
Arnhem (WIST1076)

    

15604:  KLAASSEN BV eetcafe  rest
aurant in goede woonwijk Arnhem
(WIST1077)

    

15635: LUNCHCAFE DE WAALK
ADE TE NIJMEGEN heerlijke terrasl
ocatie € 29.500,- Info 024-7440060
of HORMAX

    

15705: VMH2-338 Restaurant-zalen
centrum in Gelderse Achterhoek.
Hogere prijsklasse. Info: HBC 0571-
290690

    

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

    

15753: VMH2-331 Prachtig restaur
ant omg. Apeldoorn. Vr.pr. €.159.
500,- Huur: €.5833,- p.m. HBC
0571-290690

    

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

    

15813: KLAASSEN BV Resaturant
zalencentrum hogere prijsklasse in
de Geldersche Achterhoek (WIST10
78)

    

15819: TOP HORECALOCATIE
CENTRUM WIJCHEN 470m² op A1
locatie huur €6.600,-p.mnd Info 024-
7440060 of HORMAX

    

15829: Tk, aan de rand van de
Veluwe, Restaurant aan een doorga
ande weg. Eigen Horeca Makelaar
06-29732420

    

15853:  Cafetaria te Zaltbommel (adj
a2263)  Vraagprijs invgw € 57.500
Huur € 1.450 Klaassen BV-073-
5216166

    

15854: Restaurant te Nijmegen (pib
e3179)Vraagprijs invgw € 125.000
Huur € 2.025 Klaassen BV-073-
5216166

    

15878: KLAASSEN BV. Restaurant
Wolfersveen te Zelhem (WIST1079)

    

15890: POOLCAFE INFINITY TE
WAGENINGEN met nette constante
omzet en winst Info 024-7440060 of
HORMAX

    

15902: T.kT.h. Casco horecaruimte
ca. 160 m² in UlftGendringen. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

    

15934: KLAASSEN BV Cafetaria
(SCHERPE PRIJS) aan de Markt te
Arnhem (WIST1014)

    

HorecaSite.nlGelderland

www.hevesta.nl 026
 026 - 35 47 114

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Andre Lankveld 
06 - 29732420

gelderland@eigenhorecamakelaar.nl 
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Compleet low budget All in One touchscreen
kassasysteem, inclusief handheld

Compleet geconfigureerd, zelf eenvoudig te installeren, eerste jaar gratis telefonisch en remote support.

AdReHo winkel & horeca automatisering
• Byte 2 • 7741 MK • Coevorden • Tel. 085-0020811 •  

www.kassaproducten.nl

Superstunt

PosBill MSI Bundel

  18” All in one touch 
Pos Systeem
  PosBill horeca software
  Handheld, 4,3” 
met software
  Accesspoint
  Thermische kassabon-
printer
 Elektronische kassalade

€1.095,-
+ €48,- p.m. licentiekosten

Genoemde prijs is 
excl. btw en

verzendkosten
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VIZIER
HoREcaHoTEL ERVaRInG

Hotel Restaurant Victoria 
Huiselijk, no-nonsense hotel in het hart van Winschoten

Wie bij het hotel naar binnen wandelt, staat meteen 
in het gezellige restaurant met bar en receptie met 
belletje. In de hoek staat een biljarttafel en in het 
midden een grote zwarte leestafel met kranten en 
magazines. We worden vriendelijk ontvangen door 
Anita Krijthe .

Anita Krijthe: “Het Hotel is al meer dan 30 jaar een 
begrip in Winschoten. Na Hotel Jager, Hotel Nienhuis 
& Grand Café Hotel Jan Dekker is het vanaf 2011 Hotel 
Restaurant Victoria. De huidige eigenaar heeft de zaak 
in februari van dit jaar overgenomen. Hotel - Restaurant 
Victoria bevindt zich op het Marktplein, midden in het 
centrum van Winschoten. Het Marktplein is voorzien 
van diverse horeca gelegenheden en ligt slechts op 
100 meter afstand van de winkelstraat. Elke vrijdag 

is er koopavond en elke zaterdag is er een gezellige 
markt in het winkelcentrum. Het bekende Rosarium 
is op loopafstand te bereiken. Winschoten, een stad 
gelegen in onze mooie provincie Groningen. Een 
provincie met veel toeristische bezienswaardigheden. 
Willen onze gasten de omgeving verkennen op de fiets, 
dan kunnen ze bij het hotel een fiets huren. We zijn 
een gezellig hotel met verschillende mogelijkheden. 
Er is gelegenheid om te overnachten in één van 
gemoedelijke hotelkamers. Ook is het mogelijk te 
genieten van een kopje koffie, een drankje aan de bar 
of van een lekker diner in ons restaurant. Het team 
is klein & gezellig met een hechte samenwerking. 
Dat moet ook wel, want we hebben regelmatig een 
lunch, een feest of een vergadering. Het hotel is zeven 
dagen per week open.”

Gezellig thuisgevoel 
Hotel Restaurant Victoria heeft een gemoedelijke 
uitstraling en er hangt zo’n typische ‘doe maar 
gewoon, dan doe je gek genoeg’-sfeer. Een plek 
waar gasten verblijven die er even tussenuit zijn, 
artiesten die optreden in Cultuurhuis de Klinker, 

gasten die in Winschoten of in de buurt moeten 
werken. Bedrijven die projecten hebben zoeken een 
fijn onderkomen voor hun medewerkers en zo komen 
ze dan bij ons terecht. Op dit moment verblijven hier 
al vanaf september dit jaar een grote groep gasten 
uit Portugal. Met de feestdagen gaan ze naar huis en 
eind januari verwachten we ze weer terug. Gasten 
voelen zich hier thuis. Hotel Restaurant Victoria biedt 
ze een veilig onderkomen, een drankje, een maaltijd, 
een lekker bed en een goed ontbijt. Wij lopen hier niet 
in een driedelig pak. Het is hier gewoon gezellig en 
iedereen mag zichzelf zijn.”

Geen poespas
“Hotel Restaurant Victoria beschikt over 23 hotelkamers 
(één-, twee-, vier- & vijfpersoonskamer) die van vele 
gemakken zijn voorzien. Zoals een eenvoudige 
badkamer met douche, wastafel & toilet, comfortabele 
bedden, een bureau, kast en tv. Sommige kamers 
kijken uit op de Grote Kerk midden op het Marktplein. 
De grote kamers zijn zeer geschikt voor gezinnen of 
gasten die langer willen verblijven. Gasten drinken 
aan de bar een pilsje met een borrelhapje en ’s avonds 
kunnen gasten dineren bij ons in het restaurant. 
Onze keuken is toegankelijk en smaakvol. Hotel 
Restaurant Victoria beschikt verder nog over drie zalen 
die geschikt zij voor vergadering, bijeenkomsten, 
workshops en feestelijke aangelegenheden. Met de 
wensen van de gasten, verzorgen wij de bijeenkomst, 
cursus en dergelijke tot in de puntjes. Tussendoor, of 
na afloop van de bijeenkomst, zijn er vanzelfsprekend 
mogelijkheden voor een lunch of een buffet.”

eigentijds en herkenbaar 
De chef-kok creëert herkenbare gerechten en maakt 
daarbij gebruik van verse producten uit het seizoen. 
Met een voorgerecht van ‘Paté van wild met cranberry 
compote, rucola & walnoot’ of ‘Carpaccio met 
GranPadano, pijnboompitten & kruidenpesto’ begint 
een etentje uitstekend. Daarna wordt er bijvoorbeeld 
gekozen voor een hoofdgerecht als ‘Parelhoenfilet, 
gegratineerd met brie & katenspek met Calvados jus’ 
of ‘Saté van kipfilet met satésaus & gebakken uitjes’. 
Lekkere nagerechten zijn ‘Warme appeltaart met 
vanille ijs & slagroom’ en ‘Kaasplankje met 3 soorten 
kaas, kletzenbrood & appelstroop’. “De chef kok geeft 
een eigen draai aan de gerechten en kookt eigentijds. 
Qua garnituur voorziet de chef kok de gerechten 
bijvoorbeeld van paarse en gele wortel of kruidige 
couscous als ondergrond voor een stukje vis of vlees. 
Voor de meeste gasten is een opgemaakt bord ruim 
voldoende. Grotere eters kunnen er nog gebakken 
aardappelen, frieten, een salade of groenten bij 
bestellen.”

ontbijt 
Het ontbijtbuffet is eenvoudig, maar compleet. Er is 
jus d’orange en melk, koffie en thee. Verse broodjes, 
diverse soorten kaas en vleeswaren, zoet broodbeleg, 
vers fruit & yoghurt met cruesli. “Niet alleen onze 
hotelgasten, maar ook gasten van buitenaf kunnen 
reserveren voor een heerlijk ontbijtje. En gaan de 
gasten een dagje uit, of hebben ze een lange dag 
werken voor de boeg, kunnen ze een lunchpakket 
bestellen.”

Op een regenachtige dag na Sinterklaas arriveren we bij Hotel 
Restaurant Victoria in Winschoten. Op het Marktplein wordt 
juist een grote kerstboom versierd en even verderop horen we 
de kerkklokken een stemmig kerstliedje spelen. Bij de entree 
van het hotel brandt een fakkel en binnen geeft de open haard 
een huiselijke warmte.

Windmolenkaas bv
Oostzee 16 • 3446 CH  Woerden 
info@windmolenkaas.nl • Tel. +31 (0)348 412 555

Verse roomkaas wordt gemaakt van volle melk en room. Dat proef je; het mondgevoel is zuiver 
en romig! Speciaal voor u maken wij twee varianten: de Verse Bieslook en de Schepkruiden.

Windmolen Verse Bieslookkaas is de Rolls Royce onder de verse roomkaas. Met vers gesneden Hollandse bies-
look, fris en romig van smaak. Een luxe smaakmaker voor broodjes en soepen. Windmolen Schepkruidenkaas is 
het stoere broertje van de Verse Bieslookkaas. Mét kruidenmelange van knofl ook, peterselie en peper. Lekkere 
smaakmaker in warme gerechten of op een sandwich.

Verse Roomkaas
De klassiekers van Windmolen

look, fris en romig van smaak. Een luxe smaakmaker voor broodjes en soepen. Windmolen Schepkruidenkaas is 
het stoere broertje van de Verse Bieslookkaas. Mét kruidenmelange van knofl ook, peterselie en peper. Lekkere 
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8175:  Restaurant in bekende kustpl
aats NH. Vrpr GI € 550.000,-. Huur
€ 5417,- pm. Van Alkemare 0226-
343220

    

8197: Beleggingspand Krommenie.
Volledig verhuurd. Vrpr € 449.500,-
k.k. Van Alkemare 0226-343220

    

8795: Hotel t.k.Santpoort-Noord
Huur € 10.000,- p.m. Vr.pr.: € 200.
000,- EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414

    

9283: Te huur 300m2 casco bedrijfs
ruimte (horeca) Beverwijk. Huur €
1300,- pm. Van Alkemare 0226343
220

    

12207: HORECAZAKEN EU biedt
aan te Zandvoort een restaurant.
Overname: € 65.000. Lage huur.

    

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

    

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

    

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

    

13801: GEZOCHT: Ruim party-zale
ncentrum in de provincie Noord-Holl
and. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

    

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

    

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

    

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

    

14054: HORECAZAKEN EU biedt
aan een partyschip. Vraagprijs incl.
schip: € 375.000.

    

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

    

14224: Bedr.ruimte (horecawinkel)
A-loc Egmond aan Zee. Huur €
3000,- ex btw pmnd Van Alkemare
0226343220

    

14227: Te koop: Indisch restaurant
gelegen aan de boulevard te Zandv
oort. Gezellige inrichting met ca. 60
zitplaatsen. Huur: aanvraag Vr.pr.: €
40.000,- EIGEN HORECA MAKEL
AAR 0630230414

    

14274: IJssalonkoffiecornertaartenw
inkel Amsterdam. Vrpr GI € 49.500,-
. Van Alkemare 0226343220

    

14393: Gezocht! Horecalocaties in
Amsterdam!  Klaassen BV, Hans
Berg 06-51354528

    

14435: Restaurant & Trouwlocatie
Omg.Haarlem Bieden! EigenHoreca
Makelaar,tel.0630230414 of 061376
0196

    

14665: Discreet te koop aangebo
den 120 m2 Restaurant nabij kust in
NH, info 0226-343220 van Alkem
are

    

14682: Restaurant nabij NS Haar
lem Huur: € 1.901,- pm Vraagprijs:
op aanvraag E Horeca Makelaar
0630230414

    

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

    

14737: Fantastisch restaurant
VERKOCHT Oud-Zuid Amsterdam.
VP €120.000,- Klaassen BV, Hans
Berg 06-51354528

    

14738: Sfeervol restaurant Kleine
Houtstraat Haarlem VP. €95.000,-
Klaassen BV, Hans Berg 06-51354
528

    

14748: T.h. 100 m2 winkelruimte in
Alkmaar hr.pr. € 995,- excl. btw
pmnd. Van Alkemare 0226-343220

    

14785: Te huur 80m2 winkelruimte
in Volendam hr.pr. € 1.950,- excl.
btw pmnd Van Alkemare 0226-
343220

    

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

    

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

    

14921: Aziatische Take Away -
Bezorgen - Cateringbedrijf. Alkmaar
Vr.pr. € 98.500,- EHM, tel. 0613760
196. 

    

14924: Restaurant centrum Haar
lem Huur € 2.740,- p.m. Vr.pr.: € 95.
000 EHM tel.0630230414 of 06-
13760196. 

    

14951: Prachtige locatie Horeca
*VERHUURD* Willemsparkweg
Amsterdam. Klaassen Hans Berg
06-51354528

    

14952: Traiteur Restaurant Catering
wijnwinkel *verkocht* Amsterdam
Klaassen BV Hans Berg 06-51354
528

    

14963: Te huur 120 m2 horecawink
elruimte Purmerend. Huur € 1.750,-
excl BTW pmnd. Van Alkemare
0226343220

    

14975: Tk: Restaurant te IJmuiden
Huur € 1.600,- p.m. Vr.pr.: € 75.000,
- EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414

    

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

    

15091:  Locatie aan de Amstel Amst
erdam VERKOCHT Klaassen Horec
amakelaardij Hans Berg 06-51354
528

    

15162: Te huur 220m2 horecarui
mte aan foodstrip Alkmaar. Huur €
2500,- ex btw pmnd 0226343220
Van Alkemare

    

15181: Restaurant Oosterend (Tex
el) Vrpr GI €50.000 Huur €3750
pmnd incl woning Van Alkemare
0226343220

    

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

    

15328: Brasserie met bezorgservice
op woonboulevard Den Helder. Vrpr
GI € 12.500,- Van Alkemare 022634
3220

    

15363: Leuk eetcafe gelegen in de
Jordaan. Huur 2300p.m. Overname
149000. Info jaspervunderink@rode
nburg.nl

    

15391: ca. 145 m2 casco horecaloc
atie in IJmuiden. Huur € 1.450 excl
BTW pmnd. T 0226343220 Van
Alkemare

    

15394: Grieks Restaurant met bove
nwoning centrum Heiloo. Vrpr GI N.
O.T.K. T 0226343220 Van Alkem
are

    

15403: Restaurant & Trouwlocatie
Omg.Haarlem Bieden T.0630230
414 of 0613760196 EIGEN
HORECA MAKELAAR NH

    

15412: Leuke Koffiezaak! Drinken
of meenemen Singel Amsterdam,
VERKOCHT Klaassen BV. Hans
Berg 06-51354528

    

15443: Verkocht!: Restaurant toploc
atie Haarlem Huur € 3.000,- p.m.
EIGEN HORECA MAKELAAR NH
0630230414 

    

15452: Restaurant IJmuiden Huur €
1.600,- p.m. Vr.pr.: € 75.000,- EHor
eca Makelaar 0630230414-0613760
196

    

15467: Tearoomlunchroom drukke
winkelstr. centrum Purmerend. Vrpr
inventaris NOTK. Van Alkemare
0226343220

    

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

    

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 € 59.500,-. Huur € 1089,26
ex btw pmnd. Van Alkemare 022634
3220

    

15563: Ter overname: Lunchroom
gelegen op een toplocatie in Castri
cum NH. Huur € 3.300,- p.m. Vraag
prijs: € 85.000,-- EIGEN HORECA
MAKELAAR 0630230414

    

15664: T.K. steakhouse centrum
Santpoort-Noord vr.pr. gi op aanvr
aag. Meer info Van Alkemare 0226-
343220

    

15707: AfhaalBezorg Eethuis Haar
lem Huur: € 1.110,- Vr.prijs: € 29.
000,- EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414

    

15737: Grieks restaurant met terras
centrum Castricum. Vrpr GI € 53.
000,-. Van Alkemare T 0226-
343220

    

15738: Ruim 200 m2 horecaruimte
te koopte huur centrum Medemblik.
Vrpr GI NOTK Van Alkemare T
0226-343220

    

15750: TK: Viswinkel in Monnicken
dam. Vrpr GI € 59.500,- T 0226-
343220 Van Alkemare

    

15793: FANTASTISCH RESTAUR
ANT MET VEEL VOLUME! centrum
Haarlem V.O.V.B Klaassen, Hans
Berg 0651354528

    

15795: Authentiek restaurant goede
locatie Baarsjes Amsterdam. VP:
135.000,-Klaassenbv Hans Berg 06-
51354528

    

15796: Klein en superfijn restaurant
Utrechtsestraat Amsterdam! VP:85.
000,- KlaassenBV Hans Berg 06-
5135452

    

15815: TK: Pannenkoekenhuis aan
de dijk in Scharwoude. Vr.pr. GI: €
195000.- Van Alkemare 0226-
343220

    

15820: LUNCHROOM *verkocht*
KOFFIE-LOKAAL AMSTERDAM
OOST! Klaassen BV. Hans Berg,
06-51354528

    

15833: Moderne loungebar aan
Marinahaven in Volendam. GI €
109.000,- Van Alkemare 0226-
343220
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15860: Sfeervolle bistropannenkoek
enhuis centrum Beverwijk. Vrpr GI €
9.500,- Van Alkemare 0226-343220

    

15905: Verpacht lunchroom Haar
lem Pacht € 1.500,- p.m.+ serviceko
sten EIGEN HORECA MAKELAAR
NH 0630230414

    

15944: Restaurant centrum Haar
lem Huur € 2.740,- p.m. Vr.pr.: € 95.
000 EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414 

    

15957: TKTH winkelhorecaruimte
centr. Alkmaar € 325.000,- k.k.
meer info 0226-343220 Van Alkem
are

    

15986: Lunchroomkoffiecorner
Heemskerk. Vrpr GI € 49.500,-. T
0226-343220 Van Alkemare Makela
ardij

    

15987: Te huur 100 m2 horecarui
mte centrum Hoorn. Huur € 1.950,-
excl BTW pmnd. T 0226343220 Van
Alkemare

    

15999: WINKEL-HORECALOCATIE
HEZELSTRAAT NIJMEGEN super
locatie, mooi interieur Info 024-
7440060 of HORMAX

    

16015: Casco horecabedrijf te Kerk
driel (pibe3175) Huur € 3.500 p.m.,
excl. btw - Klaassen BV - 073-5216
166

    

16018: Heerenlogement te Beusic
hem (mikl 3851) Prijs invgw € 225.
000 Huur € 2.571 Klaassen BV-073-
5216166

   

16556: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 Tk Zalencentrum in hartje
Neede

16155: Horecabedrijf in de groeik
ern van Wehl bij Doetinchem. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

16390: Gezocht: Horecagelegenh
eden op een camping enof park.
Weet u iets? Bel Horecapachter. 06-
15048789

 

16102: Klaassen BV biedt t.o.a. 
Nijmegen-centrum: Cocktailbar
Mamboo. Leuk voor starters Info 06-
20002530

    

16118: VMH2-425 Casco horecap
and in Hattem-C Huur €.3.400,- p.
m. HBC 0571-290690

    

    

16172: Ter overname lunchroom
Paniny te Ede (Eetablissement Pani
ny), Klaassenbv, 0655398064

    

16201: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 Te huur Horeca object
met terras in hartje centrum Doetinc
hem.

    

16232: KLAASSEN BV Casco bunk
erschip aan de Rijnkade te Arnhem
WIST1086

    

16262: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 TK Café met terras en
woning in hartje centrum van Doesb
urg.

    

    

16266: Sterk in prijs verlaagd!! 
Café Schatjes! super leuk (feest-)
café centrum van Lochem met ruim
terras op de gracht.  Mogelijkheid
om te veranderen naar eetcafé.  Bel
voor info of afspraak; Hevesta bv,
Hans J.J.M. Festen 06-53291399.

    

16323: Restaurant - Partycentrum
te Ede (pibe 3183) Prijzen op aanvr
aag. Klaassen B.V. - 073-5216166

    

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

    

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

   

16457: VMH2-401 Monumentaal
horecapand (2700 m2) Arnhem-C.
Huur: €.22.916,- p m excl. BTW.
HBC 0571-290690

16264: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 Tk, Bruin Café  met
terras op zichtlocatie in  Neede

 

16381: Horecapand centrum
Arnhem, bijna naast het Musis
Sacrem (de Schouwburg van Arnh
em) en het winkelgebied, laatst in
gebruik als sushi zaak, volledig inst
apklaar! Geschikt voor vele formul
es! Het pand meet ca. 320m2!   Bel
voor een afspraak met Hevesta bv
06-53291399

    

16385: Ben opzoek naar een Groot
Partycentrum buurt grote stad. Weet
u iets? Horecapachter 06-15048789

    

    

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

    

16432: Restaurant terras Pita Gyros
bovenwoning bij station Tiel 300 m2
vp gdwinvt €145.000 huur €4.000
pm

    

16434: Compleet Restaurant (bvb
Sushi All You Can Eat wok) in Ede
420 m2 Huur €3950 pm, gdwinvt vp
€99.500

    

16452: RESTAURANT STUDENTE
NWIJK NIJMEGEN Goede ligging,
mooie kans GWI 79.000,- Info 024-
7440060 of HORMAX
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16493: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 TK Pannenkoekenhuis
met terras in hartje centrum van
Barneveld.
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7491: DE STADSHERBERG, CENT
RUM DORDRECHT. Vraagprijs
invgw € 35.000. HORECAKAS 0649
111 649

    

9868: BELEGGINGSPAND CENT
RUM DODRECHT. De Stadsherb
erg. Vraagprijs O.Z. € 325.000,00 k.
k. HORECAKAS

    

11306: Prachtig Rijksmonument
aan de Westhavenkade te Vlaardin
gen.  

    

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

    

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

    

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

    

12771: Fraai en gezellig eetcafé op
een uitstekende locatie tussen de
Maas en Rotterdam centrum. 

    

12775: Italiaans - Grieks Restaurant
Marsala te Rotterdam Schiebroek. 

    

12779:  Partyboot de Animathor Rott
erdam Centrum 

    

12819: De ligging is uitstekend en
er is verder géén ander restaurant
in de directe omgeving.

    

12886: Pasta,- en Pizza restaurant
Leiden centrum. Vraagprijs € 39.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

12887: Pasta,- en Pizza restaurant
Leiden centrum. Vraagprijs € 39.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

12965: In de afgelopen 10 jaar heeft
deze zaak een trouwe vaste klanten
kring opgebouwd.

    

13023: Ruime horecagelegenheid
met in totaal ca. 315 m2 vloeropper
vlakte te Rotterdam Alexandrium.

    

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

    

13213: In aanbouw een groot party-
strandrestaurant met surfwinkel, fitn
esscentrum, blokhutten en chalets.

    

13320: Lunchroom-IJssalon winkelc
entrum Delft. Vraagprijs € 45.000,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.
6094

    

13321: Lunchroom-IJssalon winkelc
entrum Delft. Vraagprijs € 45.000,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.
6094

    

13322: Lunchroom-IJssalon winkelc
entrum Delft. Vraagprijs € 45.000,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.
6094

    

13406: Cafetaria Blijdorp - Rotter
dam Blijdorp

    

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

    

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

    

13445: Het restaurant heeft een
gedurfd interieur gecombineerd met
de moderne sfeervolle elementen
van nu.

    

13685: Dit goed lopende restaurant
ligt op een unieke zichtlocatie en
staat goed bekend in de regio

    

13738: Geweldig mooi registergoed
met horeca-exploitatie, woning, opst
allen, weiland en aanhorigheden.

    

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

    

13896: Een unieke kans voor een
ondernemer met toekomstvisie.

    

13943: Italiaans restaurant te Water
ingen. Vraagprijs € 87.500,-- Rands
tad Horeca Mak. 070-383.60.94

    

13971: MAKELAARINHORECA NL
b.t.o.a. Partycentrum en discotheek
in Hoornaar 800m2. Lage overname
onr zaak en exploitatie Inl: 0183-
615183 Loek Borsje 06-22933313
Lid VMH landelijke dekking

    

13991:  Gevraagd Partycentrumzale
ncentrum in Zuid-Holland. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

    

14102: Het opvallende aan dit
object is de aantrekkelijke overnam
eprijs voor het gehele pand en bedr
ijf.

    

14104: SPOEDPRIJS! Goedlopend
buurtcafe met woning te Rotterdam.
Koopsom € 27.500,-- RHM 070-
3836094

    

14105: SPOEDPRIJS! Goedlopend
buurtcafe met woning te Rotterdam.
Koopsom € 27.500,-- RHM 070-
3836094

    

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

    

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

    

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

    

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

    

14235: Rondom het pand zijn voldo
ende vrije parkeerplaatsen aanwe
zig.

    

14335: Het complex is volledig
meegegroeid met de huidige
wensen en alle eisen van haar
gasten. 

    

14555: Delft RESTAURANT met
terras.Huur € 2.900,-- p.m.Vr.pr.€
195.000,--Schippers 070-5140063

    

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

    

14581: Het bedrijf is keurig onderho
uden en ook geschikt te maken voor
een andere horecaformule.

    

14651: Op een TOP LOKATIE! Nu
ter overname een goedlopend
SHOARMA & HOUTSKOOLGRILL
Restaurant

    

14675: De Bezorgbeer Delft. Hoge
omzetwinst. Vraagprijs € 129.500,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.60.
94

    

14676: De Bezorgbeer Delft. Hoge
omzetwinst. Vraagprijs € 129.500,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.60.
94

    

14713: Pablo's Cantina is een
begrip in de regio, dit blijkt ook wel
uit de uitstekende omzet.

    

14749: Op toplocatie in hoekpand in
centrum Den Haag BARRESTAUR
ANT met terras. Schippers 070-
5140063

    

14754: Sportcafé te Leiden cent
rum. Vraagprijs € 59.500,-- Rands
tad Horeca Makelaardij 070 - 383.
60.94

    

14789: Grieks eethuisjebezorgdie
nst Voorschoten. Vraagprijs € 39.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

14790: Grieks eethuisjebezorgdie
nst Voorschoten. Vraagprijs € 39.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

14791: Grieks eethuisjebezorgdie
nst Voorschoten. Vraagprijs € 39.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

14892: Ter overname aangeboden
goedlopend RESTAURANTPARTY
CENTRUM in het recreatiegebied
"Bernisse".

    

16002: Te koop: Cafetariasnackbar
in het centrum van Alkmaar. Mooie
inrichting, 22 zitplaatsen + 16 op het
terras. Huur € 3.260,-p.m. Vr.pr.: €
59.000,- EIGEN HORECA MAKEL
AAR 0613760196

    

16009: caférestaurant Zandvoort
Huur € 2.500,- p.m. Vr.pr. t.e.a.b.
EIGEN HORECA MAKELAAR 0630
230414

    

16057: TK Bistrogrillrestaurant in
centrum Hoorn. Vrpr GI € 142.500,-
T 0226-343220 Van Alkemare

    

16059: VMH2-423 Pachter gezocht
op camping t Gooi. Pacht: €.1.250,-
p.m. voor 6 mnd. HBC 0571-290690

    

16083: Fraai pannenkoekenrestaur
ant in binnenstad Hoorn. Vrpr GI €
89.000,-. Van Alkemare 0226-
343220
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16111: Te koop: Lunchroom in cent
rum van Alkmaar met goede omzet.
Sfeervolle inrichting met 68 zitplaat
sen. Huur: € 2.580,- p.m. Vraagprijs:
€ 129.000,-- EIGEN HORECA
MAKELAAR 0613760196

    

16119: HORECAZAKEN EU biedt
aan te Amsterdam een restaurant
op prima locatie. Overname: € 175.
000.

    

16159: Café met zalen Zuid-Scharw
oude. Vrpr GI € 295.000,- T 022634
3220 Van Alkemare

    

16193: Te koop: modern ingerichte
Brasserie te Alkmaar. Nieuwe inricht
ing, 70 zitplaatsen + 28 terras zitpla
atsen. Huur € 2.500,- p.m. Vr.pr.: €
255.000,- EIGEN HORECA MAKEL
AAR 0613760196

    

16200: Cafetariawoning Beverwijk
Vr.pr. vastgoed: € 229.000,-kk., T.
0613760196, EIGEN HORECA
MAKELAAR NH

    

16292: Te huur winkel-horecaruimte
centrum Purmerend. € 2500,- vrij v
btw pmnd. 0226343220 Van Alkem
are

    

16301: Te koop koffie, wijn en broo
djeszaak in Haarlem GI € 118500,-
meer info Van Alkemare 0226-
343220

    

16302: T.k. Grieks Turks restaurant
in Amsterdam vr.pr. € 179.000,-
meer info Van Alkemare 0226-
343220

    

16364: Discreet te koop broodjesza
aklunchroom Noord-Holland. Vrpr
GI € 59.500,-. Van Alkemare 0226-
343220

    

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

    

16380: Beleggingspand (winkelrui
mte met bovenwoning)Schagen.
Vrpr OG € 325.000,- T 0226-343220
Van Alkemare

    

16388: Gezocht Hotel Amsterdam.
Weet u iets? Bel Horecapachter 06-
15048789

    

16406: Gezocht! Dagzaak horeca in
Haarlem enof Amsterdam!  Klaas
sen BV, Hans Berg 06-51354528

    

16407: TE HUUR  240M2 OP
PRIMA LOCATIE TE IJMUIDEN
geen overname KLAASSEN BV.
Hans Berg 06-51354528

    

16408: Restaurant Haarlemmerbu
urt, Centrum AMSTERDAM VP: 65.
000,- Klaassen BV. Hans Berg 06-
51354528

    

16414: Te huur 120 m2 casco bedrij
fswinkelruimte Anna Paulowna, ook
voor horeca. T 0226343220 Van
Alkemare

    

16415:  Te huur 185m2 casco bedrijf
swinkelruimte Anna Paulowna, ook
voor horeca. T 0226343220 Van
Alkemare

    

16429: Nette lunchroom 90m2,
terras is uit te breiden, centrum
Huizen vp gdwinvt €99.500, huur
€2.160 pm.

    

16444: Compleet vernieuwd restaur
ant Weesp 180m2 met terras ah
water huur €4200 pm gdwinvt vp €
190000.

    

16465: KOOKSTUDIO - ANNEX -
CATERINGLOCATIE aan Spaarne
Haarlem. Klaassen BV. Hans Berg
06-51354528

    

16482: PRACHTIG CAFETARIA 
LUNCHROOM MET BOVENWO
NING TE WORMER! Klaassen BV.
Hans Berg 06-51354528.

    

16492: T.h: 115m2 horecaruimte in
Beverwijk hr.pr € 1.000,- excl. btw
pmnd. Info: Van Alkemare 0226-
343220

    

16507: Modern cafetaria dagzaak
A1 locatie Haarlem centrum VP.
€119.000,- Klaassen. Hans Berg
06-51354528

    

16508: PRACHTIG GRANDCAFE
RESTAURANT OP KOP VAN IJBU
RG! VP. €179.000,- Klaassen BV
Hans Berg 06-51354528

    

16512:  Goed geoutilleerde patisseri
eijssalon met potentie ter overname
aangeboden. 110m2, met ruime
productieruimte. Direct beschikbaar,
prima locatie.

    

16549: Zichtlocatie te Bennebroek:
sfeervolle delicatessenwinkel.
Naast div. exclusieve kaassoorten
worden er;  afhaalmaaltijden, gesch
enkartikelen, wijnen e.d aangebo
den.  Geschikt voor kookworkshops,
proeverijen, (party-) catering, lezin
gen enz.  Info: info@trans-fair.org. 

    

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

    

16583: Ter overname: Restaurant -
Cocktailbar in het centrum van Haar
lem. 44 zitplaatsen + 10 op het
terras. Huur € 2.150,- p.m. Vraagpr
ijs € 57.500,-- EIGEN HORECA
MAKELAAR 0630230414

    

16602: Gezocht: Bouwgrond enof
groot Hotel in Adam. weet u iets?
Bel Horecapachter. 06-15048789
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Voor

Na

● Anti slip

● Gemakkelijk te reinigen

● IJzersterk

● In iedere kleur leverbaar

● Volgens HACCP normen

● Volgens de Arbo normen

● Brand vertragend

● Toepasbaar op iedere ondergrond

's ochtends smeren en binnen 24 uur weer koken!
En dit zonder enige stankoverlast!

Betonflex Vloeren
Telnr. 06-50945061

E-mail info@betonflex.nl
Website: www.betonflex.nl

Mocht u niet 
overtuigd zijn… 
Vraag om een
meter proeflegging

Mortelvloer Gietvloeren

gietvloeren ● coatingvloeren ● mortelvloeren ● siergrindvloeren

Betonflex  05-12-2012  08:55  Pagina 1

8 KOOLSTOFFILTERS € 499
12 KOOLSTOFFILTERS € 699

€ 499,-
VANAF

GEURFILTERKAST ZONDER MOTOR

€ 775,-
VANAF

3250M³ € 775
4250M³ € 999
5000M³ € 1249

GEURFILTERKAST COMPACT MET 
MOTOR

€ 307,-
VANAF

100*95*40(H) € 307
150*95*40(H) € 384
200*95*40(H) € 460
250*95*40(H) € 552  450*95*40(H) € 1012
300*95*40(H) € 649  500*95*40(H) € 1104
350*95*40(H) € 722  550*95*40(H) € 1204
400*95*40(H) € 805400*95*40(H) € 805  600*95*40(H) € 1297

AFZUIGKAP DOOSMODEL

230V
3A € 79
5A € 105
7A € 109
9A € 119
11A € 185
15A € 29515A € 295

400V
5A € 279
6A € 329
7A € 350
11A € 419
14A € 499
19A € 69519A € 695

€ 79
VANAF

5 STANDENREGELAARS

GEURFILTERKAST MET MOTOR

2500M³ € 1095
3250M³ € 1199
4250M³ € 1475
6000M³ € 1849
7200M³ € 2349
10400M³ € 2895
13400M³ € 449513400M³ € 4495

€ 1075,-
VANAF

1500M³ € 229
2500M³ € 279
3250M³ € 289
4250M³ € 329  7000M³ € 499
5000M³ € 379  8500M³ € 799
6000M³ € 409  11000M³ € 999

AFZUIGMOTOR GEISOLEERD

€ 229
VANAF

WWW.HORECAWORLD.BIZ 010 495 33 66

ZONDER CONSERVERINGSMIDDELEN

BIOLOGISCHE VLOEIBARE 
EI PRODUCTEN

introduceert Danaeg gepasteuriseerde biologische vloeibare ei producten zonder 

conserveringsmiddelen, in een handige hersluitbare fl es.

Uiteraard zijn deze vloeibare ei producten van dezelfde hoogstaande kwaliteit als de reeds 

bestaande Danaeg vloeibare ei producten van scharrel eieren.

Bezoek ons op de Horecava 2016 op stand 11.316

Voor meer informatie neemt u contact op met Eicom Barneveld

Tel: 0342-490700 •  E-mail: info@eicom.nl • www.eicom.nl

Eicom HO 01 16.indd   1 11-12-15   16:31
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dE 20

SQUARE
RIBBED GLASS BARLIGHTS GLASS

Kijk voor meer info op
WWW.Q-LIGHTS.NL of bel 073-5498820COCOON GLASS

Kaarsen voor de professionele horeca

REFILLS

12
kleuren
beschikbaar!

1.   Wat is het wezenlijke van koken volgens u?
   “Koken is het stoppen van emotie en passie in 

gerechten.”

2.   kunt u zich een leven zonder  
koken voorstellen?

   “Ja. Kok is een zwaar beroep. Gelukkig vind ik 
het te leuk om te doen.”

3.   Welke karaktereigenschappen dient een 
chef-kok te hebben?

   “Hij moet in ieder geval een klein vleugje 
autisme hebben.”

4.   Waarmee is het bedenken van een gerecht 
het best te vergelijken?

   “Met het goed krijgen van de kubus van Rubik. 
Je draait net zo lang totdat de puzzel klopt.”

5.   Hoe belangrijk is voedsel?
   “Iedereen heeft voedsel nodig om in leven te 

blijven.”

6.   Heeft de economische crisis invloed op wat 
mensen eten willen?

   “Er is een bepaalde doelgroep die het liefst 
voor zo weinig mogelijk geld, zoveel mogelijk 
wil eten. Kwaliteit en service zijn dan minder 
belangrijk.”

7.   voor wat voor soort gerechten loopt de 
moderne consument in nederland warm?

  “Vers, verantwoord en eigentijds.”

8.   kunt u koken zonder liefde en respect?
   “Ja hoor. Ik kan liefdeloos een frikadel in het vet 

gooien. Maar echt koken doe ik toch het liefst 
met gevoel.”

9.   Waar ligt uw passie op het  
gebied van koken?

   “Ik houd van de stevige keuken: roomboter, 
dikke sauzen en grote stukken vlees.”

10.   voor welk voedsel kunnen ze  
u ‘wakker maken’? 

   “Stamppot met een speklapje.”

11.  Wat lust u juist niet?
   “Kaas in alle hoedanigheden.”

12.  kan koken een vorm van kunst zijn?
  “Dat kan zeker. Zelf ben ik er te nuchter voor.”

13.  Waarom zijn kookprogramma’s zo populair?
   “Mensen vinden het leuk om de 

semiprofessionele en de professionele keuken 
van dichtbij te bekijken. Ze verlekkeren zich 
aan gerechten die ze eventueel ooit willen gaan 
maken.”

14.  Wat vindt u van de horeca in nederland?
   “In alle segmenten heb je goede en slechte 

zaken. De bedrijven waarin passie de 
boventoon voert, die haal je er zo uit.”

15.  Wat is de volgende stap die u gaat zetten?
   “Ik ga rentenieren. Nee dus. Ik blijf gewoon 

doorgaan met ondernemen en innoveren.”

16.   Welk ander beroep heeft u ooit overwogen?
   “Ik heb geleerd voor elektricien. Wat de keuken 

betreft ben ik een echte autodidact.”

17.   Heeft u nog andere hobby’s en 
liefhebberijen?

   “Ik werk in de horeca en heb dus geen tijd voor 
andere bezigheden.”

18.  Gaat het goed met de horeca?
   “Nee. Het is naar verhouding hard werken voor 

relatief weinig geld. Ik merk dat de gast dat vaak 
niet beseft Mensen worden steeds veeleisender.”

19.   kunt u de sfeer van uw restaurant in een 
paar woorden schetsen?

  “Authentiek, modern en herkenbaar.”

20.  Wat wilt u uw gasten geven?
   “Ik wil graag dat ze het idee hebben dat ze echt 

waar voor hun geld hebben gekregen.”

De 20
naam:  Stephan van rijn
leeftijd:  36 jaar
naam bedrijf:   restaurant tjeerz in 

nijmegen.
burgerlijke staat:  Samenwonend
kinderen: Geen 

HUGO interieurvormgeving 
maakt de juiste vertaalslag 
‘Een ruimte is gastvrij als mensen zich er prettig voelen’

‘HUGO interieurvormgeving’ realiseert interieur-
concepten waarin ambachtelijkheid en creativiteit 
hand in hand gaan. Het resultaat is altijd functioneel, 
smaakvol en spraakmakend. “Een ruimte is gastvrij 
als mensen zich er prettig voelen, er willen blijven 
en er iets willen consumeren. Interieurvormgeving 
is een belangrijk onderdeel van een succesvol en 
gastvrij bedrijf. Het hele plaatje moet kloppen: de 
menukaart moet goed zijn, het personeel vriendelijk 
en de entourage moet prettig aanvoelen. Welke sfeer 
je kiest, hangt af van wie je in je zaak wilt hebben en 
van wat er bij jou als ondernemer past. Wij kunnen 
goed de vertaalslag maken van de wensen die een 
ondernemer heeft naar een ontwerp op papier. Het 
geheel wordt daarmee naar een hoger plan getild.”

Het mag weer rijker 
Hoewel interieurvormgeving op dit niveau altijd 
uniek is, valt er vast iets te zeggen over wat we 

anno 2016 als sfeervol ervaren. Wat zijn de trends 
op het gebied van interieurvormgeving? Hugo:”De 
industriële look en het minimalisme zijn zo’n beetje 
passé. Het mag allemaal weer wat weelderiger. We 
zien meer stoffering, meer gordijnen en ook het 
tafellinnen is weer terug van weggeweest. Kleur is 
ook weer toegestaan. We zien dit jaar beginnen met 
okerkleuren en groentinten. Toch is er niet echt een 
vast kleurenpatroon zichtbaar. Er mag gerust gemixt 
worden. Qua kleur, materiaalgebruik en stijl. Rijkdom 
wordt gevisualiseerd door antieke elementen toe te 
voegen.”

de basis moet goed zijn 
Is het echt nodig om steeds weer mee te gaan met 
de trends in interieurland om je gasten te blijven 
binden? “De ene trend wordt tegenwoordig snel 
ingewisseld door alweer een nieuwe trend. Het is 
niet nodig om voortdurend alles aan te passen. Als de 

basis goed is, dan kun je met mooie visuals, potten 
en andere decoraties meebewegen met dat wat als 
prettig en eigentijds wordt ervaren. Op die manier 
mis je de boot niet, maar hoeft het allemaal ook niet 
al te veel te kosten.”

makkelijk bereikbaar
Waarom is HUGO interieurvormgeving eigenlijk 
verhuisd? Hugo: “Op onze oude plek in Breda 
groeiden we uit ons jasje. Onze nieuwe locatie is een 
oud bankgebouw in de kern van Raamsdonk dat we 
volledig hebben verbouwd tot een ontwerpstudio 
met allerlei extra’s. We beschikken nu over een mooie 
presentatieruimte waarin we onze opdrachtgevers 
grote delen van onze ontwerpen kunnen laten 
zien en waar we in eigen huis presentaties en 
evenementen kunnen organiseren. Hier zijn we 
zichtbaar, toegankelijk en kunnen we onze ambities 
verder verwezenlijken. Door de centrale ligging 

tussen Utrecht en Breda en met een eigen ruime 
parkeergelegenheid zijn we ook nog eens makkelijk 
bereikbaar.”

over HuGo interieurvormgeving
HUGO interieurvormgeving ontwerpt interieurs 
voor plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, 
zoals hotels, restaurants en andere bedrijven waar 
gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Eigenaar 
Hugo Broeders is al 15 jaar ontwerper van horeca-
interieurs en weet als geen ander de wensen van 
zijn opdrachtgevers te vertalen naar een passend 
interieurontwerp waarbij functionaliteit altijd de basis 
is. Hugo Broeders ontwierp spraakmakende interieurs 
als Holiday Inn Arena Towers Amsterdam, Wynwood 
Eindhoven, Alexander Beach Club Noordwijk, Mauritz 
Willemstad en Cornelis in Epe. Onafhankelijk advies, 
een realistisch verhaal en bovenal een menselijke en 
persoonlijke benadering kenmerken zijn werkwijze.

Op het moment dat dit artikel verschijnt, is Horecare verhuisd 
van Breda naar Raamsdonk. Bovendien is dan de naam 
gewijzigd en heet het bedrijf weer gewoon net als vroeger 
‘HUGO interieurvormgeving’. “Horecare was niet alleen lastig 
uit te spreken, de naam maakte ook niet direct duidelijk wie 
we zijn en wat we doen. Met de naamswijziging gaan we terug 
naar de basis,”aldus Hugo Broeders. 
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14906: Voorburg ca. 80 m² HOREC
ARUIMTE.Huur € 1.900,-- P.M.
Geen overname. Schippers Bus. Int.
070-5140063 

    

14948: Restaurant 300 m2, A1-loca
tie Den Haag. Vraagprijs € 165.000,
-- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

    

14949: Restaurant 300 m2, A1-loca
tie Den Haag. Vraagprijs € 165.000,
-- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

    

14950: Restaurant 300 m2, A1-loca
tie Den Haag. Vraagprijs € 165.000,
-- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

    

14961: STRANDCLUB OP A LOCA
TIE. Topbedrijf. Turn-key. Schippers
Business Intermediair 070-5140063

    

14977: Eetcafé De Stelle behaalt
ondanks de bescheiden omvang al
jaren een uitstekende omzet.

    

14978: Het bedrijf profiteert van een
vaste kern gasten die al jaren lang
op het park verblijven.

    

15002: Deze "All You Can Eat"
family restaurant is heeft het predic
aat "pareltje".

    

15019: RestaurantZalen 530 m2
(evt. woning) in de Bollenstreek.
Vraagprijs € 95.000,-- RHM 070-
383.60.94

    

15020: RestaurantZalen 530 m2
(evt. woning) in de Bollenstreek.
Vraagprijs € 95.000,-- RHM 070-
383.60.94

    

15021: RestaurantZalen 530 m2
(evt. woning) in de Bollenstreek.
Vraagprijs € 95.000,-- RHM 070-
383.60.94

    

15027: Restaurant 180 m2 + terras
Den Haag centrum. Vr.pr. € 170.
000,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

15028: Restaurant 180 m2 + terras
Den Haag centrum. Vr.pr. € 170.
000,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

15126: HORECAZAKEN EU biedt
aan in Nieuwerkerk (ZH) een vlaaie
nwinkel. Dagzaak. Vraagprijs: € 72.
000.

    

15136: Club 43 te Spijkenisse. Te
huurpacht of koop. Prijzen op aanvr
aag. Info: 010-2600055 of bij
Hormax

    

15161: Brasserie De Klipper Hellev
oetsluis. Vraagprijs inv:gw: op aanvr
aag. Info: 020-2600055 bij
HORMAX.

    

15186: Lunchroom + terras, Den
Haag centrum. Vraagprijs € 65.000,-
- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

    

15187: Lunchroom + terras, Den
Haag centrum. Vraagprijs € 65.000,-
- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

    

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

    

15203: Afhaal- en bezorg- restaur
ant `Suwannaphom Thai Take
Away´ inclusief woonruimte te Vlaar
dingen. 

    

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

    

15238: Café De Kleine Laak Den
Haag. Vraagprijs invgw: € 47.500,
00. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

    

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

    

15291: Westhavenkade 35 Vlaardin
gen. Verkoop van het onroerend
goed inclusief inventaris.

    

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

    

15314: De exploitatie met bovenwo
ning is voor een aantrekkelijk
bedrag over te nemen.

    

15318: MAKELAARINHORECA
biedt aan te Barendrecht een Italia
ans restaurant op prachtige locatie.
Prima omzet. Meer informatie bij
John Chow: 06 - 51 70 71 88.

    

15320: MAKELAARINHORECA
biedt aan te Schiedam-centrum een
Thais restaurant met terras. Overn
ame: € 50.000. IN PRIJS VERLA
AGD. Huur: € 1.800maand. John
Chow: 06 - 51 70 71 88.

    

15321: MAKELAARINHORECA
biedt aan een Vietnamees restaur
ant in Spijkenisse met prima inventa
ris. Overname: € 50.000,-- Meer info
rmatie bij John Chow: 06 - 51 70 71
88.

    

15337: Horecapand te Schiedam te
koop. Vraagprijs o.g. € 229.500,00.
Info: 010-2600055 of bij HORMAX

    

15388: dit Hotel-Restaurant heeft
diverse mogelijkheden en is gele
gen op 10 minuten lopen van het
strand.

    

15420: In het centrum van Schie
dam ligt dit oud bruine eetcafé met
een vloeroppervlakte van 350 m2.

    

15421: Restaurant (75x) met Hotel
Beheer te Hoek van Holland. Vraag
prijs € 72.500,-- RHM 070 - 383.60.
94

    

15422: Restaurant (75x) met Hotel
Beheer te Hoek van Holland. Vraag
prijs € 72.500,-- RHM 070 - 383.60.
94

    

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

    

15469: Centrum Delft, Oude Delft
125, sfeervol eetcafé.  Zaaltje op
1ste verdieping, voor diners etc.
Schitterende binnentuin max. 55
gasten  Woning boven zaak, twee
slaapkamers, uitzicht gracht. Bel
Hevesta 06-53291399

    

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

    

15507: Ter overname top horecaloc
atie Javastraat Den Haag bel 06-
50222873 Anthony

    

15513: Horecazaken EU biedt aan
te Zuid-Holland een campingbedrijf
met eetcafe.

    

15522: Lunch-Espressobar, Doppio
Espresso Leiden. Vraagprijs € 67.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

15523: Lunch-Espressobar, Doppio
Espresso Leiden. Vraagprijs € 67.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

15524: Lunch-Espressobar, Doppio
Espresso Leiden. Vraagprijs € 67.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

15528: MIH 1226 TE KOOP
Wegens dubbele zaken wordt deze
lunchroom, gesitueerd in winkelcent
rum "Van Vliet", aangeboden. Meer
informatie? Bel 06-22933313 L.
Borsje

    

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

    

15541: Restaurant + terras, Buurtsc
hap centrum 2005 Den Haag. Vraag
prijs € 127.500,-- RHM 070-383.60.
94

    

15542: Restaurant + terras, Buurtsc
hap centrum 2005 Den Haag. Vraag
prijs € 127.500,-- RHM 070-383.60.
94

    

15574: Partycentrum "de Zaak" te
Vlaardingen bestaat uit een drietal
fraaie zalen. 

    

15575: Schitterend partycentrum in
oosterse stijl met 24 uursvergunning
in de regio Rotterdam.

    

15576: Ter overname viswinkel met
ruime bovenwoning in de regio Rott
erdam. 

    

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

    

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

    

15592: De zaak is verzekerd van
een vaste stroom aan gasten nav
de voorstellingen vanuit het theater.

    

15616: Goedlopend restaurant +
terrasboot te Delft. Vraagpr. € 97.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
3836094

    

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

    

15627: Strandpaviljoen boulevard
Scheveningen. Vraagpr. € 495.000,-
- Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    

15628: Strandpaviljoen boulevard
Scheveningen. Vraagpr. € 495.000,-
- Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    

15642: U heeft nu de mogelijkheid
om in het centrum van Sliedrecht
uw concept te realiseren.

    

15678: Mogelijkheid om het pand
over te nemen als woning of horeca
object.

    

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

    

15699: Lunchroom TOP winkelstr
aat te Den Haag. Vraagprijs € 85.
000,-- Randstad Horeca Mak. 070 -
383.60.94

    

15700: Lunchroom TOP winkelstr
aat te Den Haag. Vraagprijs € 85.
000,-- Randstad Horeca Mak. 070 -
383.60.94

    

15763: Ter overname Italiaans resta
urant te Rotterdam Lage Land  Alex
anderpolder. 

    

15764: Te huur fraaie casco horeca
locatie aan de Goudsesingel te Rott
erdam Centrum.

    

15775: Horecaruimte ca. 260m2,
Phoenixstraat 4 C Delft. Vraagprijs
inventaris € 34.500,-- RHM 070-
3836094

    

15776: Horecaruimte ca. 260m2,
Phoenixstraat 4 C Delft. Vraagprijs
inventaris € 34.500,-- RHM 070-
3836094

    

15777: Goedlopend Thais restaur
ant, Den Haag centrum. Vraagprijs
€ 115.000,-- Randstad Horeca 070-
3836094

    

15778: Goedlopend Thais restaur
ant, Den Haag centrum. Vraagprijs
€ 115.000,-- Randstad Horeca 070-
3836094

    

15839: Snackbar, nabij Zuiderpark
Den Haag. Vraagprijs € 39.500,--
Randstad Horeca Makelaardij 070-
383.6094

    

15867: Groot restaurant, A-locatie
Den Haag. Vraagprijs € 147.500,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.60.
94 

    

15868: Groot restaurant, A-locatie
Den Haag. Vraagprijs € 147.500,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.60.
94 

    

15870: Paviljoen  Zaalverhuur Zuide
rpark te Den Haag. Vraagprijs €
147.500,-- Randstad Horeca 070-
3836094

    

15871: Paviljoen  Zaalverhuur Zuide
rpark te Den Haag. Vraagprijs €
147.500,-- Randstad Horeca 070-
3836094

    

15872: Paviljoen  Zaalverhuur Zuide
rpark te Den Haag. Vraagprijs €
147.500,-- Randstad Horeca 070-
3836094

    

15910: Eet-café in de Hoekse
Waard. Vr.prijs invgwill op aanvr
aag. Info: 010-2600055 of bij
Hormax

    

15913: Restaurant 430 m2 boulev
ard Noordwijk. Vraagprijs 97.500,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    

15914: Restaurant 430 m2 boulev
ard Noordwijk. Vraagprijs 97.500,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    

15915: Restaurant 430 m2 boulev
ard Noordwijk. Vraagprijs 97.500,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    

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

    

15978: Cocktailbar centrum Den
Haag. Schippers Bus. Int. 070-
5140063

    

15979: HORECABEDRIJF MET
TERRAS op toplocatie centrum Den
Haag. Schippers Bus. Int. 070-
5140063

    

15980: CAFE-RESTAURANT
PASTA XL in Zoetermeer. Prijs en
condities n.o.t.k. Schippers Bus. Int.
070-5140063

    

15982: RESTAURANT in historisch
pand Wassenaar. Schippers Bus.
Int.070-5140063

    

15988: Café Biljart Schiedam te
huurpacht. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

    

15989: Café `t Tonnetje Numansd
orp te koop. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

    

16011: Restaurant TOP locatie Leid
schendam. Vraagprijs € 195.000,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    

16012: Restaurant TOP locatie Leid
schendam. Vraagprijs € 195.000,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    
    

16064: MAKELAARINHORECA NL
biedt aan een mooie snackbar in
een zelfstandig gebouw op een
plein tegenover een winkelcentrum.
Vraagprijs € 65.000. John Chow: 06
51707188.

    

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

    

16073: NIEUW OBJECT AANGEB
ODEN VIA ONLINE VEILING: www.
vds-horeca.nlveiling Gloednieuwe
CAFETARIA snackbar gelegen in
een leuke winkelstraat in Schevenin
gen. per direct beschikbaar. Gesch
ikt als cafetaria, hetzij als döner
pizza of afhaal en bezorgdienst.
VOOR DE SNELLE BESLISSER!
Meer info:Randy Kanbier 06-13 58
57 53 of email naar info@vds-
horeca.nl 

    

16077: Partycentrum Brederode is
een voormalig klooster en is COMP
LEET met een GELDIGE 24-UURS
VERGUNNING.

    

16082: Te koop: toplocatie 50
m2Centrum R'dam Coolsingel te
koop. Volledig ingericht. www.horec
abieding.com

    

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

    

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

    

16120: MAKELAARINHORECA
biedt aan te Rockanje een horecapa
ndbedrijf: 25.000 euro. John Chow:
06-51707188.

    

16124: Groot restaurant + terras
TOP locatie te Scheveningen. Vraa
gprijs € 210.000,-- RHM 070 - 383.
60.94

    

16125: Groot restaurant + terras
TOP locatie te Scheveningen. Vraa
gprijs € 210.000,-- RHM 070 - 383.
60.94
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6315: Rest. met Chinese-Japanse
keuken Inventarisgoodwill € 199.
000,- Eigen Horeca Makelaar,06302
30414

    

12580: T.k. Restaurant met terras
voor ± 80 gasten in centrum Veene
ndaal.Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420
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13154: Gevraagd partycentrumzale
ncentrum in Utrecht. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420

    

14700: MIH 1215 Enige Italiaanse
restaurant in Montfoort, aan toegan
gsweg naar centrum. Horecamakel
aar dhr.L. Borsje 0183-615183 06-
22933313 

    

15179: BRASSERIE DE PLANT
AGE te VEENENDAAL echte A loca
tie GWI €200.000,- Info 024-
7440060 of HORMAX

    

15180: HORECALOCATIE 550 m²
CENTRUM VEENENEDAAL A loca
tie, horecaklaar ingericht Info 024-
7440060 of HORMAX

    

15458: Casco horecaruimte op de
Hof in Amersfoort. Horecamakelaar
Alex Willemse 06-50445472 KLAAS
SENBV

    

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

    

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

    

15784: Ben opzoek naar een Groot
Partycentrum in buurt grote stad.
Koop en huur bespreekbaar. 06-
15048789.

    

16392: Gezocht: Horecagelegenh
eden op een camping enof park.
Weet u iets? Bel Horecapachter. 06-
15048789

    

16430: Restaurantlounge 496 m2
met terras, bij station Maarssen vp
gdwinvt €225.000 huur ca. €3.400
pm

    

16437: Restaurant met terras cent
rum Veenendaal 230m2 goede loca
tie huur €3000 p.m. goodwinvt
€82000

    

16441: Cafetaria (120 m2) Utrecht
terras mogelijk goede omzet vp
gdwinvt €240.000 huur €2.100 pm
geen btw.

    

16442: Compleet cafetaria 70m2 en
terras 60 m2 in provincie Utrecht v.
p. gdminvt € 97.500

    

16443: Moderne Frozen Yogurt
zaakijssalon en terras centrum
Amersfoort vp gdwinvt € 95000 huur
1916 p.m.

    

16445: Compleet restaurant in het
centrum van Montfoort prov. Utrecht
huur € 1250 gwivt. € 30500

    

16446: Horecaruimte v. nieuw te
bouwen pannenkoekenhuis ca.
500m2 met groot terras ah water,
Utrecht, huur

    

16447: Unieke (horeca)ruimte ca.
1450m2, terras, parkeerterrein reg.
Utrecht huur €12.500 gdwinvt €200.
000

    

HorecaSite.nlUtrecht

16473: Ter overname aangeboden
pizzaria  afhaal- bezorgrestaurant in
Houten. VP €39.500,- Bel om een
afspraak te maken. 06-49323470

    

16506: Moderne complete ijssalon
centrum Utrecht (35+35m2 kelder)
vp gdwinvt €87500 huur €1400 pm
geen btw

    

16548: VMH2-304 Saunabedrijf met
horeca en casco bovenzaal. Info:
HBC 0571-290690

    

16551: Compl. vernieuwd restauran
t(Tapassushi) terras bovenwon.
prov. Utrecht huur 2837 pm gdwinvt
132000

    

16558: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Utrecht als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 www.EigenH
orecaMakelaar.nl
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16130: Restaurant in de Hoekse
Waard. Vraagprijs invgw & OG op
aanvraag. Info:010-2600055 of bij
HORMAX

    

16150: The Grand heeft een nachtv
ergunning en mag in het weekend
tot 04.00 uur geopend zijn.

    

16188: Malakka is ruim is opgezet
en gelegen op een perfecte locatie
in Rotterdam Zuid. 

    

16190: Surinaams eethuisje, goede
winkelstraat te Den Haag. Vraagpr
ijs € 24.500,-- RHM 070 - 383.60.94

    

16191: Surinaams eethuisje, goede
winkelstraat te Den Haag. Vraagpr
ijs € 24.500,-- RHM 070 - 383.60.94

    

16192: Thais restaurant, bekende
winkelstraat Scheveningen. Vraagpr
ijs € 35.000,-- RHM 070 - 383.60.94

    

16210: MIH 1229 Toplocatie restaur
ant Goudriaan aan het water.  190
m²,140 zitplaatsen  Extra info: Make
laarinhoreca L. Borsje  06-2293
3313 

    

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

    

16230: Zeer bekend Indonesisch
restaurant Den Haag. Vraagpr. €
89.500,-- Randstad Horeca Mak.
070-383.6094

    

16267: Dit prachtige pand te Schie
dam wordt nu te koop aangeboden
door haar eigenaren.Tot voor kort
hebben hier het bekende restaurant
Le Pecheur en De Kleine Visser
jaren lang geexploiteerd. Op dit
moment is het gesloten.

   

16304: Het object bestaat uit drie
gekoppelde units en één dubbele
unit.

 

16268: Te koop aangeboden een
juweeltje van een horecabedrijf incl.
pand. Veel vaste gasten vertoeven
graag in dit mooie eetcafe te Oudd
orp. In de zomer begroet eetcafe De
Open Haard veel mensen uit de
naburige vakantieparken die Oudd
orp rijk is alsmede de mensen die in
het dorp wonen.

    

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.

    

16271: Horecaadviesbureau.nl biedt
te koop aan een goedlopende bowli
ngbaan incl. horeca te Zuid Holland.
De foto die geplaatst is betreft niet
het bedrijf in kwestie.
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16273: Horeca productiekeuken
220 m2 Zoetermeer. Vraagprijs €
29.500,-- bod gevraagd. RHM 070-
383.6094

    

16274: Horeca productiekeuken
220 m2 Zoetermeer. Vraagprijs €
29.500,-- bod gevraagd. RHM 070-
383.6094

    

16275: Deze dubbele zaak is een
begrip in Noordwijk en is zeer guns
tig gelegen op de drukke promen
ade.

    

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

    

16288: Lunchroom, wijk Archipel te
Den Haag. Vraagprijs € 45.000,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    

16289: Lunchroom, wijk Archipel te
Den Haag. Vraagprijs € 45.000,--
Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

    
   

16511: Dit is een koopje!!!! 
 

16315: HORECAZAKEN EU biedt
aan te Ouddorp (Z.H.) een cafetaria.
Vraagprijs: € 70.000. Huur: € 1.666.

    

16319: T.k.a.in Den Haag BEZORG
SERVICE SMOKEY'S.Huur € 1270,
--.Vr.pr. 110.000,-- Schippers 070-
5140063

    

16320: T.K.A.in Den Haag RESTAU
RANT met terras. Lage huur. Vr.pr.
€ 110.000,--, Schippers 070-5140
063

    

16324: Restaurantje, wijk Benoorde
nhout Den Haag. Vraagprijs € 34.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
383.9094

    

16325: Restaurantje, wijk Benoorde
nhout Den Haag. Vraagprijs € 34.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
383.9094

    

16383: Te koop Ottoman tapas &
Grill, Nieuwe Binnenweg 65A te
Rotterdam. 145m², 2650huur, 70.
000vraagprijs.

    

16389: Gezocht Hotel omgeving
Den Haag. weet u iets? Bel Horeca
pachter 06-15048789

   

16603: Gezocht: Bouwgrond enof
groot Hotel in Den Haag. weet u
iets? Bel Horecapachter. 06-1504
8789

 

16418: Horecaadviesbureau.nl biedt
aan: Zeer mooi gelegen restaurant
aan de Rijn, huidige exploitant runt
het bedrijf al 25 jaar.Pand is gesch
ikt voor diverse concepten. T0900-
1212123

    

16424: Het object is gelegen tussen
het winkelcentrum en metrostation
"Zuidplein" en Ahoy Rotterdam.

    

16425: Het strandpaviljoen is het
gehele jaar geopend waardoor er
diverse doelgroepen zijn.

    

16431: Chic, modern restaurant met
terras centrum Ridderkerk 184 m2
vp gdwinvt €195.000 huur €3.558 p.
m.

    

16435: Complete, nette Pita Gyros
zaak centrumlocatie Ridderkerk 121
m2, vp gdwinvt €75000 huur €1957
p.m.

    

16436:  Horecaruimte met terras topl
ocatie Spijkenisse huur €2620 p.m.
en pacht €850 p.m. of koop gdwinv.

    

16438: Goedlopende bekende Pita
Gyros zaak centrum Leiden A-loca
tie. Vp. gdw.invt. €77500, huur
€2100 pm

    

16448: Winkelhorecaruimte 60 m2
geschikt voor Pita Gyros Wassen
aar centrum huur €1100 pm. gdwi
nvt € 25000

    

16454: Casco horecaruimte Bar
Restaurant te huur in Spijkenisse.
Info : 010-2600055 of bij HORMAX

    

16464: Horecaadviesbureau.nl biedt
te koop aan: Cafetaria in centrum
van populaire badplaats met vele
mogelijkheden en een 5 kamer
woning. T0900-1212123

    

16468: Eetcafé Bally´s te Rijswijk:
Vraagprijs gwinv € 139.500,00. Info:
010-2600055 of bij HORMAX

    

16475: t.k. bruin café in Moordrecht
O.G. vr.pr. €275.000,- GI € 65.000,-
info: Van Alkemare 0226343220

    

16497: Cafécafetaria te Rozenburg,
vraagprijs €275.000 (vastgoed en
exploitatie) TiHM Horecamakelaar
dij.

    
    

16519: Grill-restaurant Los Muchac
hos Zoetermeer: vraagprijs op aanvr
aag. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

    

16537: De huur-omzetverhouding is
zeer gunstig wat deze onderneming
alleen maar interessanter maakt.

    

16550: De zaak is een aantal jaren
geleden volledig gerestyled.

    

16561: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Zuid Holland als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 www.EigenH
orecaMakelaar.nl

    

16575: Restaurant + terras, TOP
locatie aan de Markt te Delft. Vraag
prijs € 235.000,-- RHM  070-383.60.
94

    

16576: Restaurant + terras, TOP
locatie aan de Markt te Delft. Vraag
prijs € 235.000,-- RHM  070-383.60.
94

    

16577: Restaurant + terras, TOP
locatie aan de Markt te Delft. Vraag
prijs € 235.000,-- RHM  070-383.60.
94

    

16588: Centrum Lisse!Bent u op
zoek naar een horecazaak waar u
direct kan starten? Deze mooie
knusse zaak met een volledige hore
cavergunning heeft ca. 30 zitplaat
sen en een terras met ca. 25 zitplaa
tsen.  EIGEN HORECA MAKELAAR

    

16589:  Pizzeria te koop op een A
locatie in Noordwijk.  Gelegen aan
de uitgaansstraat van Noordwijk en
vlakbij parkeergelegenheid en stran
dopgang.   fles@eigenhorecamakel
aar  EIGEN HORECA MAKELAAR
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16590: Serieuze kandidaat gezocht
voor een complete horecagelegenh
eid op één van de "hightraffic" locat
ies in centrum Den Haag Het object
heeft een volledige drankenvergun
ning. fles@eigenhorecamakelaar
EIGEN HORECA MAKELAAR 

    

16592: Nieuw in de verkoop!!
horeca met diverse mogelijkheden
op een mooie locatie in Leiden met
zonnig terras.   fles@eigenhorecam
akelaar.nl  EIGEN HORECA MAKE
LAAR

    

16593: Nieuw in de verkoop!   Hight
raffic centrum, heeft diverse gebruik
smogelijkheden op het gebied van
laagdrempelige horeca.  fles@eigen
horecamakelaar.nl  EIGEN
HORECA MAKELAAR

    

16594: MAKELAARINHORECA.NL
Nieuw interieur, hoge omzet en
winst! Loek Borsje 06-22933313
Lid VMH landelijke dekking

    

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 € 280.
000,- Van Alkemare 0226-343220

    

16600: Rest. te koop met volledige
drankvergunning op de kop van de
nieuwe rijn in Leiden  met op woe
en zat de drukbezochte markt.   .
fles@eigenhorecamakelaar.nl
EIGEN HORECA MAKELAAR

    

  

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Hein Fles 
06 - 53337815

fl es@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN ZUID-HOLLAND

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.

AANBOD DECEMBER  2015.indd   9 18-12-15   16:26
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ALL FOR ICE CREAM
ICE CREAM FOR ALLNIEUW

LAAGSTE PRIJS
GARANTIE

12 MAANDEN
GARANTIE

24 UUR
BEREIKBAAR

GRATIS
BEZORGD

EIGEN TECHNISCHE
DIENST

12

WWW.HORECAWORLD.BIZ +3110 495 33 66

€1799
VANAF

€1399
VANAF

ECOMAX-502 ECOMAX-402

€3499
VANAF

€3399
VANAF

FXA GXA

€1799€1799 €1399€1399
VANAFVANAF

ECOMAX-402ECOMAX-402ECOMAX-402ECOMAX-402

€2599
VANAF

€2499
VANAF

De economische vaatwasmachines en 
glazenwasmachines van Ecomax zijn 
eenvoudig te bedienen en bieden ruim 
voldoende capaciteit. Het robuuste en 
degelijke ontwerp maakt de Ecomax 
machine tot een betrouwbare afwaskracht. 
Duitse kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke 
prijs!

Naast de eenvoudige Ecomax serie, 
produceert Hobart ook de luxere Baraid 
serie vaatwasmachines en glazenwasma-
chines. De machines zijn te bedienen door 
middel van slechts één knop, dubbelwandig 
uitgevoerd en de deur is volledig uitgebalan-
ceerd. Standaard worden ze geleverd 
inclusief doseerapparatuur voor zeep- en 
naglansmiddel, een afvoerpomp en een 
naspoelpomp, waarmee ze waterdrukonaf-
hankelijk zijn.

Wanneer u alleen genoegen neemt met het 
allerbeste, dan kiest u voor Hobart. De 
meest zuinige en innovatieve machines op 
de markt! De machines verbruiken nog 
slechts 2 liter water per wasbeurt. Een 
vuilsensor meet continue de kwaliteit van 
het waswater en past de hoeveelheid 
naspoelwater daarop aan, zodat het 
wasresultaat altijd optimaal is. Het 
ingenieuze ladesysteem maakt het, net als 
bij een huishoud machine, mogelijk om 
twee rekken tegelijkertijd te wassen en 
verdubbelt zo eenvoudig de capaciteit.

BA800 BA500

Als officiële Hobart dealer levert HorecaWorld ook de Ecomax en de Baraid serie voorladers en
glazenwasmachines van Hobart. Alle vaatwasapparatuur wordt geproduceerd in de Duitse Hobart
fabriek. Hobart biedt u kwaliteit in diverse prijsklassen!

VAATWASSERS GLAZENWASSERS

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

Ook ter ondersteuning van uw advocaat of
adviseur/accountant.

W. Oomen heeft 20 jaar ervaring opgedaan  
als onderzoeksdeskundige bij de  
belastingdienst en de FIOD.

www.oomenfiscaalonderzoek.nl 

www.fiscaalonderzoek.nl           
mr. W.J.L.H. Oomen       
tel. 06-5146 8141

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

correcties bij uw bedrijf opgelegd en is uw 
administratie verworpen?
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In 2013 is het wetsvoorstel Vereenvoudiging formeel verkeer 
belastingdienst ingediend. Een van de belangrijkste 

wijzigingen betreft de navorderingstermijn. Nu 
bedraagt deze nog 5 jaar. Het is de bedoeling de 

navorderingstermijn uit te breiden tot 12 jaar.
Het kabinet en de Tweede Kamer wil zwaar inzetten 
op bestrijding van belastingfraude. De verwachting 
is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal steunen.

Een belastingcontrole 
kan verstrekkende 

gevolgen hebben!
Hoe was het tot nu toe?
Uw bedrijf moet jaarlijks belastingaangifte doen. Dit zal 
een adviseur waarschijnlijk voor u verrichten. U levert de 
administratie aan. Deze administratie is de basis voor de 
aangiften. De belastingdienst kan mogelijk tijdens een 
boekenonderzoek/belastingcontrole bewijzen dat de 
administratie, en dus ook de aangiften, onjuist waren.

Voor de normale inkomsten uit het bedrijf betrof de 
navorderingsmogelijkheden van de belastingdienst 5 

jaar. Indien de inkomsten in het buitenland waren 
opgekomen of gehouden is de navorderingstermijn 

12 jaar, bijvoorbeeld indien geld in het buitenland 

buiten het zicht van de fiscus wordt gehouden. Uit de 
recentelijke inkeerverzoeken is gebleken dat veel Nederlanders 
geld in het buitenland hadden staan, bijvoorbeeld op een 
Zwitserse bankrekening.

Wat zal er mogelijk veranderen? 
In de naaste toekomst zal de belastingdienst in alle gevallen 
12 jaar kunnen corrigeren, met boete en heffingsrente. Een 
belastingcorrectie zal dan ernstige gevolgen kunnen hebben. 
Indien de belastingdienst kan bewijzen dat de winst deels is 
verzwegen, kan de belastingdienst de winst van de afgelopen 
12 jaren alsnog verhogen. Dit zal meestal gepaard gaan 
met behulp van omkering en verzwaring van de bewijslast, 
waardoor de (horeca-)ondernemer moet bewijzen dat de 
schatting van de belastingdienst onjuist is. Nu al, bij correcties 
over een periode van 5 jaar, kunnen de gevolgen ernstig 
zijn. Dit zal zeker het geval zijn indien over 12 jaar wordt 
gecorrigeerd. In sommige gevallen zal dit kunnen leiden tot 
een faillissement.

Kwader trouw
De belastingdienst moet volgens het wetsvoorstel wel 
aannemelijk maken dat sprake is van kwader trouw. Nu 
hoeft dat niet. Op dit moment is wel noodzakelijk dat sprake 
is van een nieuw feit,  dit wil zeggen een feit waarover de 
inspecteur bij het opleggen van de aanslag niet beschikte. 
Indien de belastingdienst al op de hoogte was van alle feiten is 
navorderen niet mogelijk, behoudens enkele uitzonderingen.

Straks geldt het nieuwe feit niet meer maar wel het kwader 
trouw beginsel. Indien de belastingdienst aan kan tonen dat 
sprake is van omzetverzwijging, dan is het aantonen van 
kwader trouw niet moeilijk. Het een impliceert immers het 
andere.

Conclusie
Door de verlenging van de navorderingstermijn kunnen 
de gevolgen van controles door de belastingdienst sterk 
toenemen. Het zal daarnaast moeilijker worden om te 
bewijzen dat de belastingdienst het mis heeft, mede vanwege 
de tijdsfactor.
Het is dan ook geen overbodige luxe om de administratie te 
laten beoordelen of er voldaan wordt aan de administratieve 
verplichtingen. 

Weten is één, bewijzen is twee, een inspecteur en ook een 
rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies. 
Mr. Wil Oomen
 www.oomenfiscaalonderzoek.nl
OAK - Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenadministratiekantoor.nl

Navorderingstermijn zal waarschijnlijk van 5 naar 12 jaar worden uitgebreid!!

www.tokotoko.nl
tel. 06 14121212    fax. 030 6050908

Alles voor uw kassa, pin, printer, fax,
kopieermachine, computer, weegschaal, etc.

Betaalt u ook nog 

steeds te veel voor uw 

pin- en kassarollen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VEILIGHEID & GEMAK

veilig, goedkoop
glashelder, herbruikbaar

milieuvriendelijk

Voor het complete assortiment, proefpakket of online bestellen 
kunt u terecht op onze website:  WWW.COPPO.NL

Duivendijk 9  5672 AD Nuenen • T 040 284 27 31 • E info@coppo.nl

Lancering BoxyPOS een feit
Bedenkers van het BoxyPOS, Avner Friedman en 
Noam Copel, kondigen vol trots de lancering van 
het nieuwe kassa systeem aan. BoxyPOS, voorheen 
FreePOSProject genaamd, is een compleet innovatief 
systeem dat op alle vlakken verschilt van de 
traditionele restaurant POS systemen. BoxyPOS is 
ontworpen om retail en vooral horeca-ondernemers 
te helpen efficiënter te werken met als doel 
winstgevender te zijn. Gefrustreerd door dure, vaak 
niet goed werkende software, zocht medeoprichter 
en horecaondernemer Avner Friedman samen met 
technologisch ontwikkelaar Noam Copel naar een 
oplossing voor zijn probleem. Friedman en Copel 
vormen samen een creatief duo waar zowel vanuit de 
kant van horeca-ondernemer als vanuit technologisch 
oogpunt is gewerkt aan BoxyPOS. Een verrassend en 
uniek detail is, zoals de naam al doet vermoeden, 
dat het systeem geheel gratis is. Daar waar andere 
POS-systemen enorm kostbaar zijn in aanschaf en 
gebruik is BoxyPOS volledig gratis te downloaden en 
te installeren. Het systeem kent geen proefperiode 
waarna er betaald moet gaan worden maar blijft 
altijd gratis in gebruik. Gebruikers krijgen toegang 
tot alle functies van het systeem en updates zijn 
kosteloos. Te mooi om waar te zijn? Een demonstratie 
en toelichting van Avner Friedman bewijzen het 
tegendeel. De hardware die nodig is om het systeem 
te laten draaien zijn wel kosten voor de ondernemer. 
Voor meer informatie, kijk op de website: 
www.boxypos.com

Vleeschcafé Meat opent in 
Oude Haven Rotterdam
Terwijl de hippe burgerbars en kiprestaurants dit jaar 
veelal hun intrede maakten, zet Vleeschcafé Meat juist het 
klassieke vleesgerecht terug op de kaart in Rotterdam. 
Na een korte periode warmdraaien, opent dit stijlvolle 
‘vleeschcafé’ deze winter officieel haar deuren voor het 
grote publiek. Bij Meat geniet je van ambachtelijk vlees 
bereid in de Spaanse Josper oven. Liefde voor vlees, dier en 
bereiding is wat je proeft in de specialiteiten die de kaart 
sieren, want het restaurant serveert haar gasten enkel 
vlees met een verhaal. De kwaliteit en het karakter van de 
specialiteiten van Vleeschcafé Meat zijn het resultaat van 
ambacht en liefdevolle bereiding. De pure, ambachtelijke 
vleesproducten, afkomstig van kwaliteitsslager Nice to 
Meat, worden bereid in de Spaanse Josper oven. 

Cuisine on tour versterkt team
Sinds afgelopen zomer versterkt Joris Wijnands als operationeel directeur en per 1 oktober 
jl. Henriëtte Hamilton-Koolmees als accountmanager het team van Cuisine on tour. Met 
de invulling van deze sleutelposities wil de eventcateraar haar performances verder 
optimaliseren en haar zichtbaarheid en vindbaarheid als specialist in cateringconcepten 
in de markt verder uitbouwen. Cuisine on tour is een communicatieversterkende cateraar. 
Cuisine on tour denkt, creëert en kookt vanuit de doelstellingen van haar opdrachtgevers. 
Het uitgangspunt is “Serving your Message”. Cuisine on tour verzorgde o.a. de culinaire 
invulling op evenementen zoals North Sea Jazz Festival, ANWB - het leukste uitje van 
Nederland, het Nederlands Film Festival, de galapremière van Dreamgirls, de Grand 
Départ van de Tour de France in Utrecht en de Benefit Night Ronald McDonald.

Eerste MichelinKids-lunch 
een overdonderend succes
Woensdag 25 november organiseerden Francesca Kookt en Smulpaapje 
samen met sterrenchef Niven Kunz de allereerste MichelinKids-lunch in 
Nederland. In minder dan 24 uur waren alle couverts in het restaurant 
gereserveerd en moesten tafels bijgezet worden om alle 84 gasten een plekje 
te geven. Er is veel te doen rondom het initiatief ‘Kindvrije Horeca’. Kinderen 
zouden een avond uit voor andere gasten verpesten en kunnen dus maar 
beter thuisblijven is de strekking. Foodbloggers Francesca van Berk (Francesca 
Kookt) en Susan Aretz (Smulpaapje) denken hier heel anders over. Aanleiding 
voor hen om, als tegengeluid, deze bijzondere lunch te organiseren. Het 
resultaat; een sterrenrestaurant vol kinderen die samen met hun ouders, opa’s 
en oma’s genoten van een drie-gangenmenu. Bijzonder was de beleving van 
de kinderen zelf. ‘Huh, ik heb chipjes, maar het proeft naar vis. Lekker!’ riep de 
6-jarige Fenna tijdens het uitserveren van de gele groenten met krab. Volgens 
Ward is proeven de beste manier om op jonge leeftijd smaak te ontwikkelen. 
Hij vertelde het aanwezige Jeugdjournaal; ‘Kinderen moeten ook leren om 
volwassen eten te proeven’. Maar er werd vooral volop samen genoten. Zo is 
uit eten een feestje, voor groot en klein.

FRUSCO EN 
FRISIANA 
voortaan samen! 
De merken FRUSCO en FRISIANA door 
het Noorse bedrijf IDUN Industri AS 
(onderdeel van het Noorse bedrijf: ORKLA-
Food Ingredients*), zijn op 1 januari 2016 
overgenomen en samengevoegd om 
zodoende de krachten te gaan bundelen. 
De nieuwe werkmaatschappij heet: NIC 
Nederland B.V. – vestiging Coenecoop 
27 , 2741 PG te Waddinxveen. Beide 
bedrijven, Frusco en Frisiana, hebben een 
indrukwekkende geschiedenis waarin het 
vervaardigen en leveren van kwalitatief 
hoogwaardige softijsproducten en 
onderscheidende softijsconcepten 
centraal staan. Wij zijn er dan ook van 
overtuigd dat wij, door de fusie, de 
markt nog beter van dienst kunnen zijn 
en de continuïteit kunnen garanderen. 
De fusie maakt het mogelijk om het 
productaanbod nog beter af te stemmen 
op de wensen in de markt, een betere 
verkoopondersteuning te geven énde  
internationale groeiambities te kunnen 
realiseren. De beide verkoopteams van elk 
4 personen, zijn samengevoegd, hierbij 
zijn geen ontslagen gevallen. 

Eijsink neemt 
webshopspecialist 
Live Control over
Eijsink Afrekensystemen, 
automatiseringsexpert, heeft 
webshop- en websitespecialist Live 
Control overgenomen. Met deze extra 
expertise in huis stuurt Eijsink aan op 
een ingrijpende verschuiving van het 
kassalandschap: 24/7 offline én online 
dienstverlening die de moderne customer 
journey innoveert en optimaliseert. 
Live Control ontwikkelt onder meer 
een bijzonder gebruiksvriendelijk CMS-
pakket: CMSBlocks. Hiermee kunnen 
ondernemers naar wens diverse modules 
aan- of uitschakelen en zo simpel hun 
eigen website/webshop inrichten. De 
nieuwe wisselwerking tussen Eijsink 
en Live Control zorgt voor versnelde 
kennisoverdracht, waardoor Live Control 
zich nog sneller kan ontwikkelen. In 
januari presenteert Eijsink namelijk 
op de Horecava 2016 de eerste demo 
van een nieuw softwareplatform dat 
volgens Nijhuis de toekomst van het 
kassalandschap is. Met deze ontwikkeling – 
een nieuw softwareplatform met naadloze 
webshop en e-commerceintegratie – 
zet Eijsink gericht een grote stap in het 
automatiseren van het winkelen van de 
toekomst.
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Het culinaire  vakevenement waarkwaliteit, 
inspiratie &  beleving elkaar ontmoeten

7 & 8 november 2016 Jaarbeurs Utrecht

www.gastronomie.nl
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Van der Moolen Foodgroup
Pure passie voor walsmie sinds 1966

Iedere kok met hart voor zijn gasten wil natuurlijk 
uitsluitend het allerbeste serveren. Met de gewalste 
miesoorten van Van der Moolen Foodgroup kunt u 
zich op een positieve manier onderscheiden. Maar 
was u ook al bekend met de extra kookbestendige 
walsmie & pasta of bijvoorbeeld de voorgekookte 
rijst? Sterk is hoe dan ook de combinatie van 
ambachtelijke bereiding van eerlijke producten met 
een voortdurende perfectionering. Traditie en trend 
kunnen het hier verrassend goed met elkaar vinden. 

ready to cook: Dit zijn alle soorten walsmie,  pasta 
en rijst van topkwaliteit met een verhaal. Deze 
voortreffelijke producten kookt u zelf. De extra 
kookbestendige walsmie en pasta doorstaan 
moeiteloos de lange verhittingsstappen. 

ready to heat: Voorgekookte koelverse walsmie, 
pasta & rijst besparen u veel tijd. Deze producten 
kunnen snel worden verhit in wok, kookpan, steamer 
en lang au-bain- marie worden warm gehouden. 
ready to eat: Deze   voorgekookte walsmie, pasta & 
rijst zijn wat langer gegaard en kunnen direct koud 
gegeten worden, bijvoorbeeld in maaltijdsalades. 

Tijdens de Horecava kunt u zelf zien en proeven 
hoe eenvoudig te bereiden en hoe smakelijk de 
producten van Van der Moolen Foodgroup zijn. Een 
professionele kok kookt de sterren van de hemel. Laat 
u maar eens verrassen! 

www.vdmfoodgroup.nl 

De authentiek gewalste mie van Van der Moolen Foodgroup 
is al sinds de zestiger jaren een zeer populair product in de 
foodservice. Anno 2016 is het bedrijf specialist op het gebied van 
authentieke walsmie, pasta en rijst. Of het nu gaat om producten 
uit de groep ‘Ready to cook’, ‘Ready to heat’ of ‘Ready to eat’: 
Van der Moolen Foodgroup levert producten van hoogwaardige 
kwaliteit met een verhaal. 

Veilig, gezond, duurzaam, verantwoord 
en economisch frituren. Het kan allemaal. 
Wie kiest voor een frituuroliefilter van VITO 
® is zonder veel inspanning verzekerd van 
schone, gezonde frituurolie en bespaart 
aanzienlijke kosten.  

De HorecaVoordeelshop
grote merken tegen kleine prijzen

HorecaVoordeelshop.nl is de online 
groothandel voor horeca non-food 
artikelen. De voordeelshop richt zich 
met name op presentatiemiddelen 
voor de horeca. Hierbij kunt u 
denken aan (verlichte) menukasten, 
stoepborden, krijtborden, 
krijtstiften, menukaarten en 
alles op het gebied van buffet 
presentatie. Wij kunnen, door 
gebruik te maken van de juiste 
kanalen en het rechtstreeks 
inkopen van de grote merken,  
alle grote merken tegen zeer 
voordelige prijzen aanbieden. 

HorecaVoordeelshop vertegenwoordigt 
op dit moment de volgende merken: 
Bartscher, Securit, Saro, FSE, APS & 
Sketch-It. De artikelen van deze 
merken worden maandelijks op 
de voordeelshop bijgewerkt en 
uitgebreid. 

Bent u op zoek naar non-food artikelen 
voor de horeca? Kijk dan eens op 

www.horecavoordeelshop.nl 
en vergelijk onze prijzen 

met andere aanbieders. De 
HorecaVoordeelshop heeft 

korte levertijden en lage 
vrachtkosten. 

Leden van de Horecavizier 
krijgen in de maanden januari 

& februari  5% extra korting 
bij een online aankoop onder 
vermelding van de actiecode 

“HorecaVizier”.  U bestelt 
simpel, voordelig en snel bij 

HorecaVoordeelshop.nl

Het Horecavoordeelshop team

HorecaVoordeelshop is opgericht in 2015 door Sjon Ketting, 
directeur van HorecaVoordeelshop en oud general manager van 
Securit. Door zijn jarenlange ervaring in deze wereld heeft Sjon 
Ketting samenwerkingen met alle grote merken opgezet voor de 
HorecaVoordeelshop.

Tienduizenden gebruikers in 154 
landen spreken inmiddels uit ervaring; 
zevenhonderd van hen komen uit 
Nederland en België. Marriott, Sheraton, 
Residence, Hardrock café’s, Ikea, Van 
der Valk hotels, Madurodam, Walibi, 
Bobbejaanland en verschillende 
cafetaria’s, allemaal zijn ze al 
overtuigd. Prestigieuse awards als 
de ‘Gulfood’ award, Euro Toques 
en Vito go Green onderstrepen de 

voordelen. Daarmee is de honger nog niet gestild. 
VITO® verovert steeds meer terrein. Zeker nu het bedrijf 
de verbeterde versie van de V 30 op de markt brengt. ‘Wij 
hopen in de loop van 2015 onze duizendste klant in de 
BeNeLux te mogen begroeten’, vertelt Johan Wijnja.

VITO® heeft drie varianten filtuuroliefilters. De V 30 
is uitermate geschikt voor friteuses tot 12 liter, de 

V 50 tot ongeveer 25 liter en de V 80 voor alle 
friteuses boven de 25 liter en op plaatsen waar 
veel en intensief wordt gefrituurd. 

De werkwijze is eenvoudig. 
Johan Wijnja: ‘Na plaatsing van het filter 
wordt de olie in korte tijd volautomatisch 

onder hoge druk gereinigd. Dagelijks reinigen 
verlengt de houdbaarheid en komt de 
smaak ten goede. De aantoonbare besparing 

bedraagt 40 tot 60%. De Return on 
Investment ligt tussen de vier maanden 
en een jaar.’

VITO® presenteert verbeterde V 30

Veilig, gezond, duurzaam, verantwoord en 
economisch frituren. Het kan allemaal. Wie 
kiest voor een frituuroliefilter van vito® 
is zonder veel inspanning verzekerd van 
schone, gezonde frituurolie en bespaart 
aanzienlijke kosten. 

Verkoop kwaliteit en bespaar nog meer kosten Advertorial

Johan Wijnja | Exclusief importeur Benelux
VITO® Frituuroliefilters Benelux
Schefferlaan 1, 6869 TA Heveadorp
+31 (0)6 533 034 84VITO®.........de nieuwe generatie filtertechnologie

DE VERNIEUWDE V 30 IS:

> Nog sneller
cyclustijd is vier minuten 
in plaats van negen

> Nog sterker 
pompt nu 35 liter per minuut 
(V 50, 50 liter; V 80, 90 liter)

> Nog compacter H 35,5 x B 11,5 x D 17,5 cm

> Nog lichter slechts 6,3 kilo

DE VERNIEUWDE V 30 HEEFT:

> Nog meer 
   zuigkracht

zuigdiepte 20 cm 
(V 50, 30 cm; V 80, 40 cm)

Verkoop kwaliteit en bespaar nog meer kosten 
VITO® presenteert verbeterde V 30

Tienduizenden gebruikers in 154 landen 
spreken inmiddels uit ervaring; zevenhonderd 
van hen komen uit Nederland en België. 
Marriott, Sheraton, Residence, Hardrock café’s, 
Ikea, Van der Valk hotels, Madurodam, Walibi, 
Bobbejaanland en verschillende cafetaria’s, 
allemaal zijn ze al overtuigd. Prestigieuse awards 
als de ‘Gulfood’ award, Euro Toques en Vito go 
Green onderstrepen de voordelen.

Daarmee is de honger nog niet gestild. VITO 
® verovert steeds meer terrein. Zeker nu het 
bedrijf de verbeterde versie van de V 30 op de 
markt brengt. ‘Wij hopen in de loop van 2015 
onze duizendste klant in de BeNeLux te mogen 
begroeten’, vertelt Johan Wijnja.

VITO ® heeft drie varianten filtuuroliefilters. De V 
30 is uitermate geschikt voor friteuses tot 12 

liter, de V 50 tot ongeveer 25 liter en de V 
80 voor alle friteuses boven de 25 liter en 
op plaatsen waar veel en intensief wordt 
gefrituurd. De werkwijze is eenvoudig. 

Johan Wijnja: ‘Na plaatsing van het filter 
wordt de olie in korte tijd volautomatisch onder 

hoge druk gereinigd. Dagelijks reinigen verlengt 
de houdbaarheid en komt de smaak ten goede. 
De aantoonbare besparing bedraagt 40 tot 60%. 
De Return on Investment ligt tussen de vier 
maanden en een jaar.’

BEdRIjVEn In T VIZIER
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6172: Eetcafé-partycenyrum in
kleine toeristische gemeente nabij
Tilburg. Info: 013-5722844 of bij
Hormax

    

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

    

7479: Beleggingspand in verhuurde
staat, Brugstraat 8 te Roosendaal.
Vraagprijs € 235.000 k.k. HORECA
KAS

    

7902: ZAAL GEERTS, STAMPERS
GAT. Vraagprijs O.Z. €495.000 k.k.
HORECAKAS 0649 111 649

    

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

    

9624: HORECABEDRIJF (VER)KO
PEN? STA OP HORECAKAS

    

10058: Iets-Anders Meersel-Dreef.
Vraagprijs invgw: € 85.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

    

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

    

10356: Net achter het centrum 125
m² casco horecaruimte Oisterwijk
Info: 013-5722844 of bij HORMAX

    

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

    

11034: UNIEKE KANS OM VOOR €
15.000 IN TE STAPPEN: Eeterij
Tante Pollewop in Aarle Rixtel, cent
rum van dorp. info@fleurenhorecam
akelaars.nl. 06 50 23 86 78 

    

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

    

11133: Groot horecapand in cent
rum van Vught te koop voor € 595.
000,00 k.k. info: 073-6101090 of
HORMAX

    

11908: Beleggingspand in verhuu
rde staat nabij Piushaven Tilburg.
Info: 013-5722844 of bij HORMAX

    

12031: Brouwhuis Cerresstraat
Breda. Informatie op aanvraag. Info:
076-5230050 of bij HORMAX.

    

12068: Lunchroomrestaurant te Tilb
urg op toekomstige A-locatie. Info:
013-5722844 of HORMAX

    

12108: Biljartcafe aan toegangsstr
aat Breda. Vraagprijzen op aanvr
aag. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

12231: Vrijstaand gelegen beleggin
gspand in centrum van Made in
verhuurde staat. Info 013-5722844
of HORMAX

    

12709: HORECABEDRIJF (VER)K
OPEN? STA OP HORECAKAS

    

12855: Horecapand cafetariafriture
in Lieshout. FLEUREN HORECAMA
KELAARS 0650238678

    

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

    

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

    

13461: VMH3-3012 B&B HINT 10
hotelkmrs Hint 10 Eersel Huur
€2100 pmnd. inv €89.000,- ABéMA
0655113560

    

13520: Op een markante plek in het
hartje van Borkel aan het eeuweno
ude dorpsplein ligt een eetcafé met
een lange traditie, en met een opvall
ende gemoedelijkheid.Eetcafe met
zaal. Groot terras. Bovenwoning
met 4 slaapkamers

    

13521: Aziatisch restaurant in topse
gment op goede locatie in middelgr
ote gemeente in Zuid-Oost Brabant.
Jarenlange goede reputatie met
hoge omzetten.

    

13558: Gevraagd Partycentrumzale
ncentrum in Brabant. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420

    

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

    

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

    

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

    

13936: Restaurant De Postkoets
Roosendaal. Vraagprijs invgw: € 85.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

14027: Belegginspand te Heeswijk-
Dinther vr.pr invgw: € 495.000,00 k.
k. Info: 073-6101090 of HORMAX

    

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

    

14121: Eetcafé-restaurant-zaal De
Schouw in Moergestel (Oisterwijk
en Tilburg). Info: 013-5722844 of
HORMAX

    

14258: VMH3-3010 EETHUIS RIJS
BERGEN St. BAVOstraat 64
4891CK Inv. €69000 huur €2250
pmnd ABeMA 0655113560

    

14278: Horecapand Rijpelberg
Helmond lunchroomcafetaria. Prijs;
€.150.000,- Makelaar:W de Groot
0614697444

    

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

    

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

    

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

    

14391: VMH3-3018 Gezocht Horec
akoppel om horecabedrijf exploite
ren. Discrete ABéMA Vastgoed
0655113560

    

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

    

14464: Horecaruimte Bosstraat
Bergen op Zoom. Huurprijs: € 3.
250,00 per maand. Info: 076-5230
060 of HORMAX.

    

14466: Beleggingspand Geertruiden
berg. Vraagprijs op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

    

14504: Voormalig Raadhuis Alphen
(NB) Geheel gerenoveerd en gemo
derniseerd. Klaassen Horecamakela
ardij Horecamakelaar Berrie van
Hoof 06-20004868

    

14516: Restaurant De Zwarte
Leeuw in Helvoirt aan de N65, ook
voor hotel. Vr.pr. pand : €700.000,
00 k.k. info: 073-6101090 of
HORMAX

    

14518: Roosendaal Brasserie 't
Kleine verschil gelegen in stadshart.
Info: Klaassen Horecamakelaar
Berrie van Hoof 06-20004868

    

14522: Bar-Dancing Kerkplein
Breda. Vraagprijzen op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

    

14543: Piushaven Tilburg Biku.
Eetcafé met misschien wel het mooi
ste terras in Tilburg.  Voor meer info
rmatie: Klaassen Horecamakelaar
Berrie van Hoof 06-20004868

    

14549:  Restaurant Helmond - Schitt
erende locatie - Goede Omzet -
Horeca Makelaar Rob vd Borne 06
2000 2003

    

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

    

14573: Heerlijk traditioneel (buurt)c
afé Marktzicht te Tilburg. Info: 013-
5722844 of bij HORMAX

    

14609: FEESTCAFE DE BUURVR
OUW, VISMARKTSTRAAT,
BREDA. Vraagprijs €59.000. Info:
HORECAKAS 0649 111 649

    

14644: Cafe Binnen Oosterhout.
Vraagprijs invgw: € 59.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

    

14721: BRASSERIE CENTRUM
BREDA. INTERESSANTE OVERN
AMECONDITIES. INFO OP AANVR
AAG. HORECAKAS 0649 111 649

    

14752: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Noord Brabant als
Eigen Horeca Makelaar! Bel Gert-
Jan Mensink 06-30151304 www.
EigenHorecaMakelaar.nl

    

14767: Pool- en Biljartcentrum De
Romein (voorheen Jeto) te Tilburg.
Info: 013-5722844 of HORMAX

    

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

    

14783: (Z0563) Thais Restaurant
centrum oost-Brabantse plaats.
Vraagpr. € 50.000 zuidveste,nl 0773
545632

    

14796: beleggingspand gelegen te
Vught. vr.pr: € 330.000,00 k.k. info:
073-6101090 of HORMAX

    

14799: MIH 1217 Pizzeria A1 loca
tie. Makelaarinhoreca: L.Borsje 06-
22933313 

    

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

    

14826: Horecaruimte Klappeijstraat
13 Oosterhout. Vraagprijs op aanvr
aag. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

14872: Cafe-Zaal Marktzicht op
zicht locatie in Best. invgw: € 20.
000,00. Info: 073-6101090 of
HORMAX

    

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

    

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

    

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

    

14968: Rand centrum Eindhoven
ca. 200 m2 casco, horeca mogelijk.
Bel Hevesta bv 06-53291399

    

14976: Restaurantlocatie in centrum
van Boxtel. Huurprijs € 2.500,00
incl. woning. Info:073-6101090
HORMAX

    

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

    

15037: Te koop aangeboden HORE
CAPAND MET TERRAS(STERK
VERLAAGD!) in Helenaveen. Op de
grens tussen Brabant en Limburg
midden in het hart van de prachtige
Peel. werner@fleurenhorecamakel
aars.nl 06 50 23 86 78

    

15039: VERLAAGD!! Beleggingsp
and: horecagelegenheid en woning
in Oss € 375.000,00 K.K. 073-6101
090HORMAX

    

15066: Restaurant Bistro-52 nabij
het centrum van Goirle. Prachtig
bedrijf. Info: 013-5722844 of bij
HORMAX

    

15073: HORECAPAND HELENAV
EEN mooi gebied, nabij toverland €
335.000,-kk Info 024-7440060 of
HORMAX

    

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

   

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

 

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

    

15098: Casco Horecapand Helm
ond LunchroomEetcafeRestaurant
Makelaar: Wim de Groot 06 14 69
74 44

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

15138:  Horecapand Markt 7 Ooster
hout. Te koop enof te huur. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

    

15149: Restaurant gelegen op A1
locatie in middelgrote plaats oost
Brabant. Noud Loomans tel;06 3406
6502  

    

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

    

15172: Italiaans rest. met afhaal te
's-Hertogenbosch. Invgw: € 45.000,
00 Info: 073-6101090 of HORMAC

    

15184: Restaurant op toplocatie
aan mooi plein in bruisende gemee
nte nabij Tilburg. 013-5722844 of
HORMAX

    

15190: TER OVERNAME: Eeterij
Tante Pollewop - Aarle-Rixtel  Uw
makelaar: Noud Loomans Mobiel:
06-340 655 03

    

15207: Restaurant Oud Oosterhout.
Vraagprijs invgw: € 95.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.
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15217: (Z0512) HORECAPAND
Boschdijk 323 EINDHOVEN Zichtlo
catie O.Z. + Inv. €495000  zuidve
ste,nl 0773545632

    

15223:  Restaurant te Heusden (adj
a2257) Invgw € 135.000 OG: op
aanvraag - Klaassen B.V. - 073-
5216166

    

15226: Hotel Het Scheepshuys
Breda. Vraagprijs o.g.: € 1.600.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

15227: Goedlopend horecabedr.
Etten-Leur. Vraagprijs invgw: € 239.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

15228:  Restaurantruimte Wernhout
seweg Zundert. Vraagprijs op aanvr
aag. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

15229: Eetcaferuimte Ginneken
Breda. Huurprijs: € 3.350,00 per
maand. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

15269: Te huur casco pand (300
m2) met horecabestemming, cent
rum Eindhoven. Noud Loomans  06
- 340 665 02

    

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

    

15275:  Instapklaar eetcafe Klappeij
straat Oosterhout. Vraagprijs op
aanvraag. Info: 076-5230060 of
HORMAX.

    

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

    

15283: Lunchroom in het centrum
van Den Bosch. vr.pr: € 39.500,00
info: 073-6101090

    

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

    

15296: Lunchroom te Eindhoven
(ADJA 2252) Invgoodw € 192.500
Huur € 3.800 - Klaassen B.V. - 073-
5216166

    

15302: Klaassen BV biedt t.o.a.
prachtige IJSSALON omg. Den
Bosch. Div. constructies mog. Info:
0620002530

    

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

    

15345: Restaurant Moshi Moshi in
het centrum van Uden, Vr.pr. InvGw
€ 150.000,- Info: 073-6101090
HORMAX

    

    

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

    

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

    

15396: Hotel Hof van Gravenmoer.
Vraagprijs invgw: € 99.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

    

15397: Restaurant Rose te Breda.
Vraagprijs invgw: € 95.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

    

15424: Te huur casco pand centrum
Eindhoven.Veel gebruiksmogelijkhe
den,ook horeca. Vloeroppervlakte
300 m2 gelijkvloers,gevelbreedte 11
mtr.Uniek object met diverse mogelij

kheden. noud@Fleurenhorecamake
laars.nl 06 34 06 65 02

    

15425: Klaassen BV biedt t.o.a.
omg.UdenVeghel een lunchroom
met mediteraans concept. Info:
0620002530

    

15426: Snackbar Ceder II woonwijk
Roosendaal. Vraagprijs invgw: € 55.
000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

    

15430: Restaurant Intermezzo in
Hilvarenbeek. Vraagprijs invgw: €
39.000,00. Info: 013-5722844 of
HORMAX

    

15436: Uwhorecamakelaar:Exclus
ief oosters restaurant te Valkensw
aard, Prijs v.a. 150,000 euro 06412
68968

    

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

    

15453: Hertog van Brabant Strijb
eek. Vraagprijs o.g.: op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

    

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

16369: Eetcafé De Pomp Baarle-
Nassau. Vraagprijs invgw: € 95.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

15455: MIH 1220 Nieuwbouw
Bergen op Zoom Zeer bijzondere
locatie. Info:Makelaar in Horeca
Gorinchem 0183-615183 of Loek
Borsje  06-22933313

    

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

    

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

    

15491: Wijn & Zo Grote Markt
Bergen op Zoom. Vraagpr: op aanvr
aag. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

15494: Irish Pub The Triple Raamsd
onksveer. Vraagrijs invgw: € 59.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

15503: DE HERBERG, HOOGERH
EIDE. VRAAGPRIJS OP AANVR
AAG. INFO HORECAKAS 0649 111
649

    

15516: Prachtige cafetaria Asperia
te Heestwijk-Dinter. vr.pr. invgw: €
145.000,- info: 073-6101090 of
HORMAX

    

15547: 100 meter van de Markt
verwijderd: Lunchcafé Paris te 's-
Hertogenbosch. Info: 013-5722844
of HORMAX

    

15557: In Borkel en Schaft aan het
dorpsplein wordt horecabedrijf Rest
aurant de Zwaan te koop aangebo
den. info: 073-6101090 of HORMAX

    

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

    

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

    

15586: Cafetaria Oud Geffe, cafeta
ria met zitgelegenheid en hoge
omzet! Info: 073-6101090 of
HORMAX

    

15597: ZEER BEKEND (MUZIEK)C
AFE, ETTEN-LEUR. INFO: HOREC
AKAS 0649 111 649

    

15611: casco horecaruimte van
640m² te Asten. Huur € 140,00 per
m². Info: 073-6101090 of Hormax

    

15636: Horecapand Bredaseweg
Zundert. Huurprijs: € 2.750,00 per
maand. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

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

    

15668: VMH3004 Koop Zalen-party
centrum Regio Tilburg Vrgp. O.G.
€550.000 k.k. inv.€69000 ABeMA
06-55113560

    

15669: VMH3005 Eethuis TABA
Molenstraat 82 Zundert Vrgp.Inv.
€49500 huur €1230 ABéMA bel Jos
06-55113560

    

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

    

15673: VMH3-3011 Koop HORECA
PAND +zaal +won. 330 m2 Hoog
Geldrop 158 vrgp. €369000 doe bod
ABeMA 0655113560

16129: prachtige Basserie de Baron
op A1 locatie te Uden. vr.pr invgw: €
267.500,00 info: 073-6101090 of
HORMAX

makelaars met een horecahart

     JDBreda • Ginnekenweg 135 • 4818 •   076-5230060
    Tilburg • Tivolistraat 152 • 5017 HT • 013-5722844

      
Nijmegen • Graafseweg 274 • 6532 ZV • 024-7440060      

 Lichtenauerlaan 102-120 MERotterdam • • 3062 • 010-2600055

’s- Hertogenbosch • Vughterstraat 161 • 5211 GB • 073-6101090

HorecaSite.nlNoord-Brabant

ABéMA Vastgoed BV. Horecamakelaar BRABANT, LIMBURG
Jos Buijtels sinds 1995 06-55 11 35 60
 - Bedrijf kopen of verkopen 
 - Bedrijf huren of verhurenABéMA

 
 - Bedrijf kopen of verkopen 
 - Bedrijf huren of verhuren
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ABéMA Vastgoed BV. Horecamakelaar BRABANT, LIMBURG

Jos Buijtels sinds 1995 06-55 11 35 60

   VASTGOED B.V.    www.abema.nl    info@abema.nl
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HANDDROGER DRYMASTER 
EXTREME

€ 139 € 399

HANDDROGER DRYMASTER 
SUPREME

€ 1049

HORECA KOELKAST RVS

€ 499

HANDDROGER DRYMASTER 
EXCELLENT

KOELWERKBANK 3 DEURS 
RVS

€ 849 € 1399

KOELKAST 2 GLAZEN DEUR 
1410 LITER

€ 695

KOELKAST 1 DEUR 
400 LITER 

€ 1249

KOELKAST 2 DEURS 
1410 LITER 

Horecava aanbiedingen

250.000 tevreden klanten | 18.000m² magazijn |1400m² showroom 

Wij zijn verhuisd 
Ingenieur herman de grootweg 1 | 3201 AB | Spijkenisse
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TE HUUR
Te Huur In het centrum  
van Bloemendaal 180 M2 
Horecaruimte
Pand wordt volledig 
gerenoveerd.

Intresse? 06-50422318

Nu voor

€ 69.95

8-delige krijtstiften set
Wit of Assortie

Nu voor

€ 19.50

Nu voor

€ 32.50

Nu voor

€525,-

2 Jaar
Garantie

Vanaf 

€ 3.60

Vanaf 

€ 185,-

Bent u geïnteresseerd in grote aantallen? Ook dan kijkt u op de HorecaVoordeelshop.
Wij werken met allerlei staffel prijzen zodat u de meeste korting kunt pakken.

Laagste prijs garantie
Gebruikt de kortingscode

“HorecaVizier”
en krijg 5% extra korting

Iedere week 
unieke 

aanbiedingen

Stoepbord 120x70

Menubox
Trendy

incl. 20
Menu-
kaarten

Bar koelkast
200 liter
180 flesjes

Afzetpaal 
9 kg 

Chroom

De online groothandel voor pre-
sentatie middelen, buffet pres-
entatie en keukenapparatuur. 
Doe uw voordeel en bestel bij 
de HorecaVoordeelshop

Melamine Sushi
Schalen van APS

De Duits-Nederlandse grensoverschrijdende, 
complete vakbeurs voor de Horeca

Griether Str. 110-120 • D-47546 Kalkar
Tel. 0049-2824-910235 • www.messekalkar.de

25 en 26 januari 2016 11.00-19.00 uur

Interessante contacten op een presenteerblaadje?Wij informeren u er graag over!
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allureverlichting.nl
Beste steaks 
ter wereld 
De prachtige steaks van Nice to Meat staan 
momenteel sterk in de schijnwerpers. Op de ‘World 
Steak Challenge 2015’ in Londen behaalde het 
Japanse Wagyu van Nice to Meat een  gouden trofee. 
Daarmee wordt dit exclusieve rundvlees uit Japan als 
beste ter wereld erkend. Ook andere labels die Nice 
to Meat voert - de US Creekstone Black Angus en met 
name de Australische Jack’s Creek Wagyu - vielen 
in de prijzen. Aan deze belangrijke internationale 
krachtmeting namen 73 producenten uit 11 landen 
deel. Beoordeeld werd het vlees zowel rauw als 
bereid op lavasteen. Mikel Pouw was zeer verheugd 
over deze mooie score. “We importeren ons vlees van 
de allerbeste veehouderijen in Amerika, Australië en 
Japan; bedrijven die runderen houden volgens de 
allerhoogste standaard”. 

Taste of Holland van 12 tot 14 februari 2016 
het eerste de nationale foodfestival
Foodfestival ‘Taste of’ voorzag foodies in onder andere London, Parijs, Dubai, Sydney en Amsterdam al van 
culinaire inspiratie. Van 12 – 14 februari 2016 komt met Taste of Holland het beste van Nederland samen op het 
eerste nationale foodfestival. Taste of Holland brengt in de Jaarbeurs in Utrecht een stamppot van meesterchefs, 
toprestaurants en lokale specialiteiten. En daar komt geen kuiltje jus aan te pas.

Onderzoek: ratten 
meest verwoestende 
ongedierteplaag
Nu het kouder is, neemt de kans op een 
ongedierteplaag in de spelonken van bedrijfspanden 
en huizen sterk toe. Het zijn onder andere ratten 
die in de winter vaker hun toevlucht nemen tot 
warme plekken in spouwmuren, in de kelder of in de 
kruipruimte. En dat kan nare gevolgen hebben voor 
huishoudens, maar vooral ook voor bedrijven. Zo is een 
van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig 
internationaal onderzoek van ongediertebestrijder 
Rentokil, dat een rattenplaag de meest verwoestende 
ongedierteplaag is bij bedrijven. Een dergelijke plaag 
veroorzaakt schade aan apparatuur en verhoogt 
onderhouds- en reparatiekosten. De beste remedie 
tegen een ongedierteplaag is om hem helemaal te 
voorkomen. Rentokil doet dat bij bedrijven in vier 
fasen. Meer informatie over rattenbestrijding door 
Rentokil is te vinden op www.rentokil.nl/ratten.

Pop-up New York 
Barbershop in 
nhow Rotterdam
In de lobby van nhow Rotterdam kan vanaf nu  iedere 
man zich laten knippen en trimmen door de barbiers 
van New York Barbershop. Iedere donderdag, vrijdag 
en zaterdag kunnen hotelgasten en passanten op 
afspraak terecht in de pop-up barbershop. De lobby 
van het hotel biedt een podium aan verschillende 
tijdelijke initiatieven. Na meerdere kunstprojecten 
en een pop-up store is de pop-up van New York 
Barbershop nu geopend.

HMSHost neemt alle Burger King en 
La Place locaties op stations over
Horecaexploitant HMSHost exploiteert per 1 december jl. de Burger King locaties op de stations in Nederland. 
Hiervoor is een contract getekend met NS Stations voor 10 jaar met een verwachte omzet van € 25 – 30 miljoen 
per jaar. Daarnaast exploiteert HMSHost  sinds 21 december jl. ook de drie bestaande La Place locaties op 
stations. Dit 5 jarige contract zal voor HMSHost naar verwachting € 3 miljoen per jaar aan omzet genereren. Eind 
oktober opende ook al een nieuwe La Place vestiging op station Utrecht Centraal.

Mora Stache vond 
gretig aftrek in 
Movember
In Movember bracht Mora de ‘Mora Stache’ op de 
markt. Deze ludieke, smaakvolle ‘snacksnor’ was als 
eerste verkrijgbaar bij snackbar Le Luifel van het TV 
programma Utopia en daarna exclusief verkrijgbaar in 
horeca in heel Nederland. De snacksnorren -gekruide 
kipsnacks in de vorm van een snor- vonden gretig 
aftrek onder snackliefhebbers. Ruim 60.000 Mora 
Staches gingen de toonbank over. Hiervan komt  
€ 7.500,- ten goede aan de Movember Foundation, de 
stichting die aandacht vraagt voor de gezondheid van 
mannen over de hele wereld.

Pop-up restaurant De Bierfabriek tijdens Horecava 2016
Tijdens de komende Horecava realiseert De Bierfabriek een tijdelijke dependance met bijna 200 zitplaatsen. 
Hier kan de bezoeker genieten van het bekende Franse boerderijkippetje, maar ook inspiratie opdoen over 
het brouwen van bier... er wordt namelijk op de beursvloer bier gebrouwen! Horecava, de grootste nationale 
vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, beleeft in 2016 haar 60e editie en vindt plaats van 
maandag 11 tot en met donderdag 14 januari in RAI Amsterdam. Het pop-up restaurant Roast Room waar de 
beursbezoeker tijdens de afgelopen editie van de Horecava kon lunchen en netwerken, werd goed ontvangen. 
In januari 2016 biedt De Bierfabriek met zijn pop-up deze mogelijkheid.

Vakgarage van Marrewijk uit Boskoop
levert de Piaggio Ape Fly Classic!

Vakgarage van Marrewijk BV
Zuidwijk 16 Tel: + 31-172-213 000 www.piaggioape.nl
2771 CC Boskoop mail: info@marrewijk.nl www.marrewijk.nl 

Deze veelzijdige bedrijfswagen kent zijn oorsprong in Italië.  
De Piaggio Ape Fly Classic is met zijn sympathieke 
en eigenzinnige karakter uitstekend in staat om uw 
reclameboodschap aan het publiek over te brengen.
De Piaggio Ape is bijzonder geschikt voor speciale toepassingen 
als cateringvoertuig. Alles wordt in opdracht speciaal voor u 
gemaakt. Vaak wordt de Piaggio Ape ingezet als koffie-bar. 
De mogelijkheden zijn echter legio. Denk aan BBQ-wagen, 
Broodjeswagen, Pizzaverkoop, Hotdogkraam, Wijnbar, IJskar, 
Suikerspinverkoop….Alles is mogelijk. Wij leveren de techniek 
en u zet uw spullen erin én het verkoopt! Onze showroom 
is absoluut een bezichtiging waard. We hebben diverse 
uitvoeringen en kleuren direct leverbaar voor u. 

Vakgarage van Marrewijk uit Boskoop
levert de Piaggio Ape Fly Classic!

Vakgarage van Marrewijk BV
Zuidwijk 16 Tel: + 31-172-213 000 www.piaggioape.nl
2771 CC Boskoop mail: info@marrewijk.nl www.marrewijk.nl 

De Piaggio Ape is 
bijzonder geschikt voor 

speciale toepassingen als 
cateringvoertuig. 

koffie-bar. BBQ-wagen, 
Broodjeswagen, Pizzaverkoop,

 Hotdogkraam, Wijnbar,
 IJskar, Suikerspinverkoop….

Alles is mogelijk.

Groen..gewoon doen 
Tot 50 % minder energie verbruik 

Geen dampkap meer nodig 
LAMBER L305-CV Industriële vaatwasmachine 

Milieu vriendelijk 
Dubbelwandig geïsoleerd 
Stoom - terugwin systeem 
Super zuinig in waterverbruik 
Weinig was - en glansmiddel 
Geen dampkap meer nodig 
Wast uiteraard Significant schoon  

Interesse? Vraag een offerte aan.  

www.vaatwasmachinespecialist.nl 



www.horecagigant.nl

www.horecagigant.nl

altijd gigantische deals, kwaliteit en goede service

Meer info tel. 010 - 466 11 11 • www.bouterenkok.nl • www.horecawebsales.nl

powered by

Alles vind je op de nieuwe website van
www.horecagigant.nl

Je kunt er niet omheen!
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Helal Food levert döner kebab, shoarma 
en Turkse pizza’s van topkwaliteit

Helal Food maakt alleen producten van vers en Helal 
geslacht vlees en ook de gebruikte toevoegingen 
voldoen volledig aan de eisen van Helal. Hierdoor 
zijn er in de producten minder bacteriën aanwezig. 
Volgens Akbulut is Helal geslacht vlees voor iedere 
bewust etende en levende individu interessant 
om diverse redenen. “De dieren zijn op een zo 
diervriendelijk mogelijke wijze, zonder verdoving  
geslacht. Het dier ondervindt geen pijn tijdens het 
slachten en, omdat het bloed echt helemaal uit 
de aderen stroomt, kunnen de bacteriën zich niet 
hechten in de organen. Het op Islamitische wijze 
slachten van vlees is dus tevens voor de kwaliteit van 
het vlees belangrijk.” 

volop in ontwikkeling
Helal Food is volop in ontwikkeling en ziet de huidige 
tijd als een ware uitdaging. Zo zijn er onlangs een 
aantal nieuwe diepvriesmaaltijden voor particuliere 
klanten toegevoegd aan het assortiment. Goed 
nieuws is verder dat het bedrijf kortgeleden een 
tweede vestiging heeft geopend in het Duitse 
plaatsje Goch, net over de grens met Nederland. 
“Onze Duitse vestiging is een hypermoderne en 
grote productiebedrijf, waarmee wij hopen om 
onze marktaandeel verder te kunnen laten groeien 
in zowel Nederland als Duitsland, maar ook in de 
andere Europese landen. Verder hebben wij deze stap 
genomen om te kunnen inspelen op de toenemende 
vraag naar Helal Food producten in zowel Nederland 
als Duitsland, maar ook in de andere Europese 
landen.” 

unanieme europese Helal norm 
Nog belangrijker nieuws is misschien wel dat Helal 
Food momenteel samenwerkt met het NEN instituut 
voor de ontwikkeling van een unanieme Europese 
Helal norm, omdat zo’n norm er nog niet is. “Er zijn 
diverse certificeringsbedrijven actief die beweren 
Helal certificaten te verstrekken,  terwijl er nog  
helemaal geen unanieme Helal norm bestaat. Dit 
is voor de consumenten die veel waarde hechten 
aan Helal voedingsmiddelen vervelend en dit geeft 
onzekerheid. Verder zijn er ook vele schandalen 
opgedoken van partijen die ten onrechte beweren 
Helal voedingsmiddelen te produceren. Hierdoor 
is begrijpelijkerwijze het consumentenvertrouwen 
afgenomen. Wij hopen door middel van onze bijdrage 
aan de ontwikkeling van een unanieme Europese Helal 
norm dat vertrouwen te herstellen. Het uiteindelijke 
doel is natuurlijk dat het vertrouwen van mensen 
die waarde hechten aan Helal voedingsmiddelen 
niet wordt beschadigd en dat mensen eerlijke Helal 
voedingsmiddelen kunnen consumeren.” Helalfood is 
aanwezig op de Horecava van 11 t/m 14 januari. 

meer informatie: www.helalfoodbv.nl 

Helal Food levert sinds 1979 kwalitatief hoogwaardige 
vleesproducten. Voor ondermeer döner kebab, shoarma en 
Turkse pizza’s is het bedrijf van ondernemer Abdurrahman 
Akbulut al meer dan 35 jaar de beste keuze. “Wij zijn één van de 
duurste aanbieders in de markt van Helal Food producten. Dat 
heeft te maken met het feit dat wij streven naar topkwaliteit,” 
aldus Akbulut. 
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ChefLux™

Met oa:
• STEAM.Plus
• Multi time instellingen
• DRY.Plus

De nieuwste generatie
CombiSteamers  BakeOff ovens

ChefTop 
CombiSteamers

MIND.Maps™. Persoonlijkheid.  
Met één beweging.

met o.a.

• DRY.Maxi™ • STEAM.Maxi™ 
• AIR.Maxi™ • UNOX.Care  
• ADAPTIVE.Cooking™

WWW. .COM 

Horecava Hal 3 Stand 310
Groot Mijdrechtstraat 42 

Mijdrecht - Holland 
 +31 (0)297 282341  
 info@emga.com
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15674: VMH3-3016 Eethuis Lang
str.14 Geldrop Nieuwe prijs invt.
€9000 doe BOD huur €1245,-
ABéMA 0655113560

    

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

    

15679:  Klaassen BV biedt t.o.a. incl
usief registergoed: Trendy Kaffee 't
Stuupke te Boekel 0735216166

    

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

    

15681: Klaassen BV biedt t.o.a.
vooraan op Stratumseind een
unieke uitgaansgelegenheid. Info:
06-20002530

    

15682: Klaassen BV biedt te huur
aan: 170 m2 met woning Hoogstraat
49 te Eindhoven. Voor info: 062000
2530 

    

    

15711: RESTAURANT VEGHEL 
aan haven, met terras,woning.
Huur € 2.300,00 Ries Willems 0412
450874 

    

15713: 400 m² op hét uitgaansplein
van Tilburg, voormalig 3-Gezusters-
pand. Info: 013-5722844 of
HORMAX

    

15725: Casco horecaruimte te Eind
hoven(adja2261) Huur € 4.300 per
maand, excl btw Klaassen B.V.-073-
5216166

    

15726: Beleggingspand te 's-Hertog
enbosch, gelegen in de wijk Deute
ren. Vr.Pr: € 395.000,00 k.k. info:
073-6101090 of HORMAX

    

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

    

15747: Saladebar te ´s-Hertogenbo
sch (mikl3839) Invgw op aanvraag
Huur € 2.000 Klaassen BV-073-
5216166

    

15748: Restaurant te 's-Hertogenbo
sch (mikl3837) Prijzen op aanvraag
- Klaassen B.V. - 073-5216166

   

16341: Uniek eetcafé in het centrum
van Eindhoven. Info: 013-5722844
of HORMAX

 

16131: Oriëntal Flower helftheuvelp
assage te 's-Hertogebosch. Invgw
€175.000,00 Info:073-6101090HOR
MAX  

    

16149: Ons Kafee is de huiskamer
van Graafsewijk te Den Bosch. Vr.
Pr: € 55.000 Info: 073-6101090 of
HORMAX

    

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

    

16156: Klaassen BV biedt prachtige
kans voor starters in Uden. Onderne
mer gezocht voor eetcafe. 06-20002
530

    

16157: Sfeervol restaurant Oosterh
out. Vraagprijs invgw: € 149.000,00.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

    

16158: Eetcafé Roefus in Tilburg te
koop. Invgw: € 35.000,00. Info: 013-
5722844 of HORMAX

    

TOP PIZZERIA SHOARMA
16160: Mooiste en onderhouds vrije
pizzeria shoarma van Brabant,
enige zaak in de gemeente Laarb
eek met ruim 22.000 inwoners.
Nieuwe zaak met top inventaris en
goede omzetten. 

    

16173: Restaurant te Waalwijk (adja
2265) Vraagprijs invgw € 129.000
Huur € 2.080 Klaassen B.V.-073-
5216166

    

16178:  Restaurant te Eindhoven(adj
a2244) Vraagprijs invgw € 69.500
Huur € 3.850 Klaassen B.V.-073-
5216166

    
    
    

16303: Tapasbar Mañana midden in
het centrum van Tilburg. Prijs op
aanvraag. Info 013-5722844 of
HORMAX

    

16316: Café Klein Antwerpen te
Knegsel te koop. Vraagprijs €465.
000 k.k. Info 013-5722844 of
HORMAX

    

16322: Bistro Poncin centrum
Bergen op Zoom. Vraagprijs invgw:
€ 59.000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

    
    
    

16349: Restaurant te Boxmeer (PIB
E3188) Vraagprijs invgw € 150.000
OG: op aanvraag Klaassen BV-073-
5216166

    

16350: Theekamerlunchroom cent
rum Breda. Vraagprijs invgw: € 29.
000,00. info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

16367: CAFE-CAFETARIA-ZAAL
LEONITA, LEPELSTRAAT. Ged.
fin. mogelijk. Info HorecaKas 0649
111 649

    

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

    
    

16375: Prachtig zalencentrum Zide
winde in Sprang-Capelle ter overn
ame. Info: 013-5722844 of
HORMAX

    
    

16456: VMH2-335 Bedrijfspand met
parenclub als huurder in Brabant.
Vr.pr.: €.565.000,- k.k. HBC 0571-
290690

    

16483: Snackbar de Kuijpertjes te
Rosmalen. Prijs: € 37.500,00 Info:
073-6101090 of HORMAX 

   

16584: Restaurant Slim 82 in Uden
hout te koop. Prachtig bedrijf. Info:
013-5722844 of HORMAX

 

16514: Z0524 CASCO PAND 300
m²,  KAZERNESTRAAT 4-6,  OSS
Huur €3500 zuidveste,nl 0773545
632

    

16515: (Z0574) HORECAPAND, 
HEILIG HARTPLEIN,  VEGHEL
Inventaris € 15.000 zuidveste,nl
0773545632

    

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

    

16518: Een kiosk als cafetaria te
Helmond. Invgw € 25.000,- O.G. €
100.000,00 k.k. HORMAX 073-6101
090

    

16540: Voormalig Ketelhuis AaBe
Fabriek Tilburg te huur. € 4.000,00
per maand. Info 013-5722844 of
HORMAX

    

16547: Herberg 't Klosterke Den
Hout. Vraagprijs: € 475.000,00 k.k..
info: 076-5230060 of bij HORMAX.

    

16569: Diverse horecaruimtes
Breda CS. Informatie op aanvraag.
Tel: 076-5230060 bij HORMAX.

    

16578: UWHORECAMAKELAAR:
INDOOR KARTING VALKENSWA
ARD VR.PR. 299,000 TEL: 06 412
68 9 68

Horecabedrijf (ver)kopen?
Stá op Horecakas.nl

HorecaSite.nlNoord-Brabant

15749: Tapasrestaurant Màs Tapas
y Vinos gelegen aan de Oude Markt
te Tilburg. Info 013-5722844 of
HORMAX

    

15759: VMH3-3014 LUNCHR.
REST. Centr.A-loc.Heuvel 6 st.
Oedenrode inv. prijs € 70.000,-
ABéMA 0655113560

    

15762: Horecaruimte te's-Hertogen
bosch (mikl3844) 300 m² - Huur €
258 per m²-Klaassen BV 073-
5216166

    

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

    

15773: Restaurant op zichlocatie
omgeving Oosterhout. Vraagprijs op
aanvraag. Info: 076-5230060 bij
HORMAX

    

15800: Horecapand te huur in cent
rum Tilburg, voor café of discotheek
(200 m²). Info: 013-5722844 of
HORMAX

    

15807: Brasserie Mell's Place aan
het drukke stationsplein te Den
Bosch. info: 073-6101090 of
HORMAX

    

15824: RESTAURANT PARTYCEN
TRUM OVERLOON super locatie to
Oorlogsmuseum Info 024-7440060
of HORMAX

    

15832: Ter overname dit mooie en
authentieke café,zaal en woning.
Traditionele inrichting straalt gezelli
gheid uit.Diverse verenigingen die
darten en biljarten.info@fleurenhore
camakelaars.nl 0650238678

    

15840: Lunchroom De Kleine Vlam
ing Bergen op Zoom. Vraagprijs
invgw: € 29.000,00. Info: 076-5230
060 HORMAX

    

15865: Casco horecaruimte D'n
Door Gilze. Huurprijs: € 25.000,00
per jaar. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

15866: Café te Haps (pibe3177)
Vraagprijs O.G. € 295.000 - Invgw €
55.000 Klaassen B.V. - 073-
5216166

   

16416: beleggingspand te Haarst
eeg op mooie hoeklocatie tussen
Den Bosch en Waalwijk. € 575.000,
00 k.k. Info: 073-6101090 of
HORMAX

 

15891: RESTAURANT-PARTYCEN
TRUM TE OVERLOON ruim 350 m²
to Oorlogsmuseum Info 024-
7440060 of HORMAX

    

15903: Delicious Susi te Zevenber
gen. Vraagprijs op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

    

15907: Feestcafe Onze Henk
Breda. Vraagprijs invgw: € 27.500,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

    

15946: Horecabedrijf te Eindhoven
(redo 5524) Invgoodw € 195.000
Huur € 2.800 Klaassen BV-073-
5216166

    

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

    

15984: UWHORECAMAKELAAR:
MASSAGESALON EINDHOVEN
PRIJS 25,000 TEL: 06 412 68 9 68

    

15996: Borrelcafé Today aan de
postelstraat 10 te 's-Hertogenbosch.
vr.pr invgw: € 25.000,00 Info: 073-
6101090 of HORMAX

    

16000: Het gezellige gay café van
's-Hertogenbosch. Info: Hormax of
0736101090

    

16001: beleggingspand in het cent
rum van Veldhoven. € 270.000,00 k.
k. Info: HORMAX of 073-6101090

    

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

    

16081: Brasserie t Klavertje Vier
met mooi terras in centrum Bladel.
Info: 013-5722844 of bij HORMAX

    

16084: Cafe de Snor met ruime
keuken aan de hoofdstraat van Nist
elrode. info:073-6101090 of
HORMAX

    

16089: Café oom Dagobert is geves
tigd op Résidence de Leuvert. Vr.pr.
invgw: € 47.500,00 info: 073-6101
090 of HORMAX

    

16094: Restaurant-Pension West-
Brabant. Vraagprijs invgw: € 135.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
Hormax.

    

16115: Texashoeve Rietdijk 6 te
Breda. Vraagprijzen op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

    

16116: Restaurant & Partycentrum
region Breda. Vraagpr. invgw: €
125.000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

    
   

16214: Eetcafé centrum Roosend
aal. Vraagprijzen op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

16300: Gezellig eetcaférestaurant
tussen Den Bosch en Veghel. Info:
073-6101090 of HORMAX

 

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Noud Loomans 
06 - 34066502

loomans@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN OOST BRABANT

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.
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4771: (Z0512)Café-zaal-hotel-
woning. Dorp bij Venlo. Perfecte
staat. zuidveste .nl 0773545632

    

5869: (Z0544) Hotel-Restaurant
Zuid-Limb. omg. Vaals Onr.goed
€755000 Inv €140000 zuidveste,nl
077-3545632

    

7325: (Z0501) Hotel-Rest. "Pietha
an" Lemiers (Zuid-Limb.) Inv. notk
OG €1490000 zuidveste,nl 0773545
632

    

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

    

7585: Z0551 Hotel Kerkrade. 7
eenv. kamers + app. Prijs incl.inv. €
315.000 zuidveste. nl  077-3545632

    

7591: (Z0506)Horecawinkelpand.
Wilhelmpl.15 Heerlen.Ruime
woning. €225.000 kk.zuidveste .nl
077-3545632

    

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

    

7596: (Z0521)Wandelotel Z.Limb.
Onr.goed €419.000kk. Inv.Gw €30.
000,- Sfeervol. zuidveste .nl 077-
3545632

    

8478: (Z0519) Hotel-Rest. De Kroon
Markt Gennep, bij Nijmegen. Prijzen
aanvraag. zuidveste,nl 077-3545
632

    

8540: (Z0507) Motel-Rest.-Zaal 'De
Krekelberg', Belfeld (L) All-in €1.
200.000 kk zuidveste,nl 0773545
632

    

8997: (Z0513) centrum Kerkrade
(rest. Agnes & Co), Inv €15000 OZ
€ 225000 077-3545632 zuidveste,nl

    

9312: (Z0515) CAFÉ-RESTAUR
ANT-B & B "DE OUDE SMIDSE",
STATIONSTR. 26,  BAEXEM zuidv
este,nl 0773545632

    

9672: KLAASSEN HORECAMAKEL
AARDIJ. TE KOOP POOLCENT
RUM TE VALKENBURG . 

    

10944: (Z0540) Hotel Roo, Valkenb
urg (L) Inv €91000 OZ €698000 kk.
077-3545632 zuidveste,nl

    

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

    

11759: KLAASSEN HORECAMAKE
LAARDIJ. TER OVERNAME REST
AURANT RUIMZICHT ELSLOO.

    

11773: KLAASSEN HORECAMAKE
LAARDIJ. TE KOOP DE BEKKERIE
TE VALKENBURG.

    

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

    

12098: (Z0546) Bedrijfsruimte met
inventaris Kloosterstr. 19 Blerick
zuidveste,nl 0773545632

    

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

    

12172: (Z0516) Restaurant Venlo
groente- en fruitveiling Huur €3800
Inv. €150000 zuidveste,nl 077-3545
632

    

12196: VMH3-3030 Te KOOP
KASTEELHOTEL 32 kmrs. Rest.+
privéwon.+ oude Hoeven Belgie
incl. aandelen hyp. koopprijs €3,2
milj. ABéMA 0031-655113560

    

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

    

12283: (Z0532) Theater "Royal",
Hamstraat 7a, Roermond in cent
rum ALL-IN €1900000 zuidveste,nl
0773545632

    

12504: KLAASSEN HORECAMAKE
LAARDIJ. TER OVERNAME VRIJT
HOF 2 MAASTRICHT.

    

12708: (Z0502) Hoeve Heihof
mooie locatie in ZUID LIMBURG All-
in €950.000 kk. zuidveste,nl 077354
5632

    

12903: (Z0555) De Rozentuin,
goede recreatieve locatie Kessel.
Prijzen op aanvr. zuidveste,nl 07735
45632

    

12912: Gevraagd, een ruim Partyce
ntrumzalencentrum met parkeergele
genheid in  Limburg

    

12921: (Z0509) B&B, Koffie- en
theeschenkerij, Lottum (Limb.) in
kern van Lottum zuidveste,nl 07735
45632

    

13064: MARC VAASSEN KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
HUUR A1 RESTAURANTRUIMTE
CENTRUM HEERLEN. 

    

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

    

13226: HORECA ADVIES ZUID:
Neerharen-België: Hotel-Restaurant
'ADMIRAAL' 043-3655533

    

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

    

13319: HORECAZAKEN EU biedt
aan te St Truiden (België) een resta
urant. Huur: 1.050 euromaand met
overname.

    

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

    

13458: VMH3-3000 Koop horecap
and + Won. Hotel VOS Stationsw4
Echt prijs € 548000 invent io
ABeMA 0655113560

    

13468: (Z0579) Casco Restaurant-
Feestzaal buitengebied Sevenum(L.
) Huur €1500 zuidveste,nl 0773545
632

    

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

    

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

    

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

    

13888:  (Z0562) Harmoniezaal Post
huisstraat Tegelen. Huur incl
woning €2500 zuidveste,nl 0773545
632

    

13954: HORECA ADVIES ZUID:
Vijlen:Hoeve Rott,herberg, vakantie
woningen, B&B, trainingscentrum.
043-3655533.

    

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

    

14043: UWhorecamakelaar:Turks
Bakkerijbroodfabriek enige in Maast
richt, Vr.Prijs 150,000 euro 0641268
968

    

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

    

14070: Tussen Roermond en Horn
liggen twee beleggingspanden te
koop. Horecahuis Limburg (1330)  

    

14071: Aan de Cauberg Valkenburg
ligt te koop een mooi hotel-restaur
ant. Horecahuis Limburg (1349) 

    

14088: Centrum van Weert Oelema
rkt ligt dit zeer grote horecapand te
huur. Horecahuis Limburg (1350)  

    

14164: In Vaals ligt dit mooie met
horecabestemming (125 m²).Horeca
huis Limburg (1352)

    

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

    

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

    

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

    

14183: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg ad Geul: Hoeve Strab
ach  Hästens & Breakfast. 043-
3655533

    

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

    

14228: Ter Overname grote Brasse
rie in Belgisch Limburg ..20 km van
Maastricht Horecahuis Limburg
(1356) 

    

14264: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht-Centrum: TE HUUR;
bedrijfsruimte, Platielstraat 6. 043-
3655533.   

    

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

    

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

    

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

    

14405: Ter overname: hotel-restaur
ant in Valkenburg ad Geul centrum
Horecahuis Limburg (1361)   .

    

14408: Een horecapand te huur
gelegen in de  Brusselsestraat
Maastricht. Horecahuis Limburg
1363

    

14424: In het Heuvellandschap'd
eze gerenoveerde "Herberg" met
nieuwe hotelkamers.Horecahuis
Limburg 1365  

    

14487: (Z0511) Beleggingsobject
Oranje Hotel Raadhuisplein 11 cent
rum Meijel (Limb) zuidveste,nl 0773
545632

    

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

    

14548: Restaurant Weert - Nieuwe
Inrichting - Lage Vraagprijs -
Horeca Makelaar Rob vd Borne: 06
2000 2003

    

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

    

14551: Hotel - Restaurant met Zaal
in toeristisch dorp, Midden Limburg
Rob vd Borne 06 2000 2003

    

14552: Hotel - B&B Limburg te koop
- Gemakkelijke Exploitatie -12 kmrs
- Rob vd Borne 06 2000 2003

    

14554: *VERLAAGDE VRAAGPRI
JS* Restaurant Midden Limburg 42
zitplaatsen - Rob vd Borne 06 2000
2003

    

14556:  400-600 zitplaatsen Horecal
ocatie Limburg - discrete verkoop -
Rob vd Borne 06 2000 2003

    

14558: Hotel - Bed&Breakfast -
Restaurant Limburg - KANS ! -
Horeca Makelaar Rob vd Borne 06
2000 2003

    

14559: Beleggingspand te koop met
stabiele huurder - Horeca Makelaar
Rob vd Borne 06 2000 2003

    

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

    

14562: Bruin Cafe - Bar - Zaal Limb
urg - Horeca Makelaar Rob vd
Borne 06 2000 2003
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Wyngaard Affine Kaasblokjes
Een heerlijke combinatie van traditioneel gerijpte kaas in blokjes, 
geaffineerd met kruiden; voor thuis en onderweg als lekkere gezonde 
snack. De kaas wordt 2 maanden traditioneel en natuurlijkgerijpt, in 
blokjes gesneden en geaffineerd met fijne kruiden of mosterd-dille. 
De kruiden trekken in de kaas en geven hun aroma aan de kaas af. De 
Wygaard Affine kaasblokjes zitten in een bekertje met een hersluitbaar 
dekseltje. Zodat u ze ook kunt bewaren na opening, zelfs een aantal 
dagen. Ook is er een prikkertje om de folie te openen en de kaasblokjes 
te prikken. Ideaal voor ieder moment.

meer informatie: www.wijngaardkaas.nl 

De Nieuwe L305-CV vaatwasmachine van Lamber maakt dat mogelijk! Deze 
vaatwasmachine is uitgerust met een warmte- terugwin installatie. Alle warmte 
die vrijkomt tijdens een wascyclus wordt teruggebracht in het naspoelsysteem.
Dit levert een besparing op van 50%. Hierdoor komt deze machine in aanmerking 
voor de E.I.A. Energie investeringsaftrek. Dit kan u een behoorlijk belastingvoordeel 
opleveren. Uiteraard wast deze machine de vaat significant schoon en droogt 
deze smetteloos na. Ook interesse in minder energiekosten, geen stoom en geen 
dampkap?

meer informatie:
www.vaatwasmachinespecialist.nl

Bakx Foods presenteert nieuwe trends in vleessnacks

Voor de consument is verantwoord eten steeds belangrijker. Wat uit eigen regio komt is beter voor de lokale economie en minder 
belastend voor het milieu, maar ook verser en dus gezonder. Het marktaandeel van duurzaam voedsel is in 2014 niet voor niets gestegen 
met 18%. Daarom heeft Bakx Foods de nieuwe PUUR! lijn geïntroduceerd, bestaande uit twee burgers, een kipfiletspies en een gehaktbal. 
PUUR! gaat terug naar de basis van écht vlees, zonder E-nummers, een hoog vleespercentage en Hollandse afkomst. Met PUUR! maakt 
Bakx Foods haar passie en aandacht voor food helemaal waar. Tijdens de Horecava in de RAI Amsterdam op 11 t/m 14 januari 2016 
nodigt Bakx Foods alle foodservice professionals uit om hun nieuwe producten te komen bekijken, proeven en beleven. (Hal 9, 09.322)
meer informatie: www.bakx.nl 

Anno 2016 waarin alles automatiseerbaar en vergelijkbaar is, wordt het verschil 
bepaald door de LIVE interactie met mensen. ‘Liken’ of ‘Niet liken’, dat is de vraag. 
Hoe kun je de verwachting die in beeld gecreëerd is via commercials en sites nog 
waarmaken in de ervaring? Sterker nog,  hoe zorg je ervoor dat de herinnering 
aan een ervaring een positieve is? Met de boekjes ‘En nu Live! wil Ruud Davris 
medewerkers inspireren met de verschillende aspecten van de ‘Live ervaring’ 
middels voorbeelden van o.a. concerten, dj’s theater en televisie. 

meer informatie: www.ennulive.nl

Wast u al Groen?

Micromix: de 
beste keuze 
van chef-koks

Eerste boekje uit ‘En nu Live’ reeks 
verschenen Pancover Plus

Geschikt voor de oven (maximaal 203 graden Celsius). Dek de gastronormbak 
af met de Pancover Plus.Plaats de pan met de Pancover Plus in een 
voorverwarmde oven. In enkele seconden krimpt de Pancover Plus tot een 
perfect passende cover. Ideaal voor transport. Stapelbaar tijdens opslag.

meer informatie: www.giga-international.eu

American premium muffins
nieuw in het assortiment van Dero Foods zijn de Muffin Double Caramel 
en Muffin Triple Chocolate. Deze nieuwe muffins zijn enorm smeuïg, 
samen met de geweldige vulling en topping maakt dat deze muffins een 
werkelijke traktatie. De Muffin Double Caramel is gebaseerd op een award 
winnend cakerecept, met een hart van karamelsaus en toffee stukjes 
bovenop. De Muffin Triple Chocolate heeft een hart van donkere chocolade 
saus, chocolade chunks in de cake en is overgoten met echte donkere 
chocolade, getopt met mini marshmallows. De Premium Muffins worden 
geïntroduceerd op de Horecava, kom langs op onze stand (standnummer 
09.200)!

meer informatie:www.derofoods.nl

CROQUÉTJE Wild Vleesch
Rotterdamse worstmaker Paul van den Hooven van Wild Vleesch heeft 
een nieuwe lijn producten voor horeca en consument gepresenteerd 
onder de naam CROQUÉTJE! Het eerste CROQUÉTJE! is een pulled pork-
kroket waarvan het vlees low & slow gerookt is op de barbecue. De lijn 
bestaat uit ambachtelijke producten gebaseerd op ‘s worstmakers liefde 
voor de Amerikaanse stijl van barbecueën. CROQUÉTJE! is voor horeca, 
handel en consument verkrijgbaar bij Wild Vleesch. Wild Vleesch is 
tevens te vinden op de tweewekelijkse Rotterdamse Oogstmarkt, waar 
de kroketten onderdeel uitmaken van het assortiment. 

meer informatie: www.wildvleesch.nl 

Cheesecake 
Met Verse Basis voor Cheesecake van Windmolen zet je 
eenvoudig een zelfgemaakte Cheesecake op de kaart. 
Varieer met deze ‘New York style’ cheesecake door je eigen 
ingrediënt toe te voegen aan de bodem of cheesecake-
vulling. Bijvoorbeeld met 100 gram vers geplukt rood fruit 
en een topping van witte chocolade. Nu ook verkrijgbaar 
bij Sligro, artikelnummer 40288.Volg ons op facebook.com/
versebasis. 

meer informatie: www.windmolenkaas.nl 
De micromix is een ultracompacte staafmixer. Het kleine 
handzame apparaat is krachtig en geruisloos, robuust, 
ergonomisch en heeft een roestvrijstalen motorblok. Een 
gepatenteerd hulpstuk is de ‘aeromix’. Dit hulpstuk is speciaal 
ontwikkeld voor het razendsnel opschuimen en emulgeren van 
sauzen. Handig is ook het mes, dat speciaal werd ontwikkeld om 

soepen en sauzen snel 
en makkelijk te mixen.
 
meer informatie: 
www.robot-coupe.com/
hol 

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

    

14564: IJssalon Limburg - Financier
ingsmogelijkheden - Horeca Makel
aar Rob vd Borne 06 2000 2003

    

14575: HORECA ADVIES ZUID:
België-Maasmechelen: Brasserie La
Bodega  met royaal terras. 043-
3655533

    

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

    

14641:  (Z0531) FIETSCAFÉ-KOFFI
ETERRAS-CAMPERPLAATS, DE
TUMP  HEEL  (L.)€ 450.000,-  zuidv
este,nl 0773545632

    

14739: Horecapand casco te huur
per maand voor € 1.650 ex btw.
Horecahuis Limburg (1373)  

    

14753: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Limburg als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 www.EigenH
orecaMakelaar.nl

    

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

    

14763: UWhorecamakelaar :
Drukke weg, goede omzet vraag
prijs 75,000 Tel : 06 412 68 968

    

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

    

14905: KLAASSEN HORECAMAKE
LAARDIJ. TE KOOP HOTEL MET
20 KAMERS O.G.+ INV. TE VALKE
NBURG.

    

14918: (Z0553) Hilleshagerhofke
Mechelen Z. Limburg. Prachtige
locatie. zuidveste,nl 0773545632

    

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

    

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

    

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

    

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

    

14995: In Landgraaf t.o.gemeensch
apshuis waar veel verenigingen zijn
gehuisvest. Horecahuis Limburg
1377

    

15031: T.H. in hartje centrum Valke
nburg casco horeca ruimte te huur.
Horecahuis Limburg (1378)

    

15036: Beleggingspand T.K.huurop
brengst is € 28.200,00 pj. V.P.€
275.000,00 K.K. Horecahuis Limb
urg (1381)

    

15050: Eetcafé-Zaal te Broekhuizen
vorst (pibe3164) Prijzen op aanvr
aag - Klaassen BV - 073-5216166

    

15084: TE KOOP Restaurant Cent
rum Roermond Vraagprijs: Op aanvr
aag Uw Horeca Adviseur & Makel
aar: Willie van den Berg 0031 6
51158931

    

15090: HORECA ADVIES ZUID:
Wittem:Restaurant 't Klauwes
monumentale hoeve met terras en
woning.043-3655533

    

15103:  UWhorecamakelaar: Winkelr
uimte Valkenburg huur 1000,--
ideaal voor een ijssalon Tel:064136
8968

    

15165: HORECA ADVIES ZUID:
VILT: Sauna-complex Vilt (kop van
de Cauberg) AANGEPASTE PRIJS
043-3655533.

    

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

    

15230: (Z0576) HORECAPAND
(verhuurd), MAASBREESESTRAAT
49, VENLO OZ €400000,- kk zuidve
ste,nl 0773545632

    

15233: HORECA ADVIES ZUID:
Eijsden: ONROEREND GOED:histo
risch centrum. 043-3655533 

    

15234: (Z0583) HOTEL "DE ZEVE
NDE HEERLIJKHEID", SLENAKEN
(L) Koop €715.000 kk  zuidveste,eu
0773545632

    

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

    

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

    

15263: TK B&B in een van de mooi
ste dorpjes van Limburg. pand en
exploitatie. Horecahuis Limburg
(1351)

    

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

    

15293: (Z0577) HORECAPAND
casco,  MARKT 42,  GELEEN Huur
met woning €2000,- zuidveste,nl
0773545632
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15300: HORECALOCATIE CENT
RUM GENNEP 233 m² nw in te rich
ten aan centraal plein. Info 024-
7440060 of HORMAX

    

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

    

15353: TK eetcafé B&B in Zuid
Limburg l.keppels@horecahuislimb
urg.nl 1387

    

15354: PRACHTIG HOTEL TE
VALKENBURG met goed resultaat
€ 715.000,00 k.k. Info 024-7440060
of HORMAX

    

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

    

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

    

15402: Hotel Brasserie Slenaken
Schitterend Object (1389) Horecah
uis Limburg

    

15406: Winkelpand te Venray (pibe
3173) Bestemming horeca OG €
550.000 kk - Klaassen B.V. - 073-
5216166

    

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

    

15439: UWHORECAMAKELAAR:
DONNERSHOARMAZAAK CENT
RUM MAASTRICHT.PRIJS 35,000
TEL:0641268968

    

15445: UWHORECAMAKELAAR:
RESTAURANT TOP OMZET+TOP
LOCATIE 180,000 TEL: 064126
8968

    

15446: UWHORECAMAKELAAR:
RESTAURANT TOP OMZET+TOP
LOCATIE 180,000 TEL: 064126
8968

    

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

    

15471: Markt RoermondDesigner
Outlet ligt dit grote pand geschikt
voor horeca. Horecahuis Limburg
(1389)

    

15485: BRASSERIEDAGZAAK, 
CENTRUMLOCATIE in stad Z.O.
NEDERLAND zuidveste,nl 0773545
632

    

15551: UWhorecamakelaar: Petit
restaurant, toeristisch locatie Vr.Pr.
29,000 Tel: 06 412 68 968

    

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

    

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

    

15618: Leuk Restaurantje gelegen
in het smalste stukje van Limburg.
Horecahuis Limburg (1396)

    

15630: (Z0545) BRASSERIE
BRUSSEL, Brusselse Poort Overn
ame € 165.000,-, MAASTRICHT
zuidveste,nl 0773545632

    

15633: Z0526 HOTEL-REST.,
SCHIN op GEUL mooie locatie €
695.000 kk. zuidveste,nl 0773545
632

    

15638: UWHORECAMAKELAAR:
HORECAPAND VALKENBURG
219.000 K.K. TEL: 0641268968

    

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

    

15661: Groot horecapand te Koning
sbosch te huur inclusief inventaris
Horecahuis Limburg (1397)  

    

15670: VMH3-3008 Koop Horecap
and Rest.+won. H.Geeststr.27 Roer
mond vrpr.€398000kk inv€98000
ABéMA0655113560

    

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

    

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

    

15706: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg ad Geul: Hotel-Restaur
ant "de la Ruïne" met terras. 043-
3655533.  

    

15715: Brasserie-hotel-terras met
woning op een unieke locatie in
Limburg. Horecahuis Limburg
(1401) 

    

15721: HORECA ADVIES ZUID:Sitt
ard: Ophovenermolen, Restaurant
met mooi terras aan park gelegen.
043-3655533

    

15722: HORECA ADVIES ZUID:
Heuvelland: Restaurant en OG (in
TOPconditie) met mooi terras. 043-
3655533. 

    

15724: HORECAZAKEN EU biedt
aan in Zuid-Limburg een partycent
rum inclusief onroerend goed.

    

15741: (Z0518)Horecaschip BRASS
ERIE OP DE HOGT NEERHAREN
(B) Prachtlocatie €220.000 zuidv
este,nl 0773545632

    

15742: Lunchroom te Venlo (pibe31
78), Inventarisgoodwill € 29.000 -
Huur € 2.400 Klaasen B.V.-073-
5216166

    

15851: HOTEL - B & B,'t Valkenn
est, Oud Valkenburg. Huur €3750.
Koop €300.000 k.k. zuidveste,nl
0773545632

    

15859: TE KOOP AANGEBODEN
DOOR KLAASSEN HORECAMAKE
LAARDIJ, SANDWICH EXPRESSE
KASPERENSTRAAT 41 KERKR
ADE.

    

15863: HORECA ADVIES ZUID:
Bocholtz: Hoeve Heihof: in Limbur
gse Heuvelland carréboerderij. 043-
3655533    

    

15883: UWHORECAMAKELAAR:A-
LOCATIE HEERLEN AFHAALZAAK
VR.PR. 47,500 TEL:0641268968

    

15885: (Z0542) "SISTERS" , PLEN
KERTSTRAAT, VALKENBURG
huur €2156 inventaris €69.000 zuidv
este,nl 0773545632

    

15930: PENSION-EETCAFÉ De
Bourgondiër VALKENBURG te koop
0773545632 zuidveste,nl

    

15953: Restaurant te Venlo (pibe31
01) Vraagprijs inventarisgoodwill €
159.000  -Klaassen B.V. -073-5216
166

    

15956: UWHORECAMAKELAAR:
FRITUUR STUUPKE GELEEN
PRIJS 28,000 EURO TEL: 0641268
968

    

15966: UWHORECAMAKELAAR:
PIZZA PASTA CENTRUM MAASTR
ICHT VR.PR. 65,000 TEL: 06 412
68 9 68

    

15976: Z0570 HORECARUIMTE
souterrain, GOUDEN LEEUW 14A,
VENRAY INV €3500 HP €1009 zuid
veste,nl 0773545632

    

15983: UWHORECAMAKELAAR:
PIZZERIA TE BRUNSSUM GOEDE
OMZET PRIJS 75,000 TEL: 06 412
68 9 68

    

15985: UWHORECAMAKELAAR:
FRITURE MET GOEDE OMZET
HOENSBROEK VASTE PRIJS 35.
000 TEL:0641268968
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15998: IN WINKELGEBIED CENT
RUM HEERLEN AANGEBODEN
DOOR KLAASSEN HORECAMAKE
LAARDIJ  CAFETARIA PEEWEE.
BROCHURE VRIJBLIJVEND OP
AANVRAAG.  

    

16003: HORECAPAND MET BOVE
NWONING TE MELDERSLO incl.
inventaris € 370.000,- k.k. Info 024-
7440060 of HORMAX

    

16005: UWHORECAMAKELAAR:
RESTAURANT KERKRADE TOP
OMZET VR..PR 75.000 TEL: 06
412 68 9 68

    

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

    

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

    

16109: UWHORECAMAKELAAR,
NL: GRILL RESTAURANT MAAST
RICHT VR.PR.49.000 TEL: 06 412
68 9 68

    

16110: UWHORECAMAKELAAR,
NL : BBQ Planet Te Nuth vr.pr. 19,
000 euro. Tel : 0641268968

    

16112: (Z0529)Brasserie ZO...
ETEN & DRINKEN ROERMOND
huur €3790 overn. €157.500 info@
zuidveste,nl 077-3545632

    

16136: UWHORECAMAKELAAR,
NL ROERMOND HORECAPAND
315.000 EURO TEL:06 412 68 9 68

    

Bergerweg 188 • 6135KD Sittard
Tel: 046 - 4009990

Email: info@horecahuislimburg.nl
Website: www.horecahuislimburg.nl

HORECAHUIS LIMBURG

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed

Meer dan 2200 Horecabedrijven te koop
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Hovicon International B.V.
Hygiëne en gebruiksgemak in de horeca en grootkeuken

Hovicon International B.V. heeft een 
groot assortiment sausdispensers voor
uiteenlopende toepassingen in onder 
andere restaurants en catering. 
De dispensers zijn op maat en met 
verschillende doseersystemen leverbaar.

Bij aanvang in 1964 was Hovicon 
gevestigd in Amsterdam, kort na de start
verhuisde het bedrijf naar Vijfhuizen in
Noord-Holland. In de vijftig jaar dat 
Hovicon bestaat heeft het zich ontwikkeld
als specialist in doseerapparatuur  voor
onder andere de horeca. 
Het productieprogramma bevat een 
uitgebreid assortiment en is afgestemd 
op diverse segmenten en wensen van 
de markt.

Hovicon levert aan importeurs in landen
over de hele wereld. Maar de producten
worden ook gedistribueerd via 
groothandelaren in horeca apparatuur.

Internationale vakbeurzen
De activiteiten van Hovicon zijn 
internationaal en worden ondersteund
door deelname aan de internationale 
vakbeurzen in onder andere Duitsland,
België, Frankrijk, Spanje en Italië. 
Daar kunnen de potentiële klanten 
uitstekend zien wat Hovicon te bieden
heeft. Wie met etensbereiding te maken
heeft, weet dat hygiëne een ontzettend
belangrijke factor is en daarom 
onmisbaar.

Hovicon heeft een stevige voet in de
markt. In de periode dat het bedrijf be-
staat, vijftig jaar, heeft het zich een positie
weten te verwerven zowel nationaal als
internationaal welke toonaangevend 
genoemd mag worden.

Druknopdispensers
De drukknopdispensers zijn geschikt 
voor doseren van koude sauzen, sauzen
met kleine stukjes, dressings en siropen.

Dispensers zorgen voor hygiëne en 
efficiency en een juiste dosering zorgt 
voor veel gebruiksgemak.
De dispensers kunnen passend voor of
compleet met emmers, RVS of kunststof
containers geleverd worden en zijn 
tevens verkrijgbaar met aandrukschijf. 
De drukknopdispensers zijn verkrijgbaar
in diverse doseringen: 5, 12.5, 20, 25 en
30 ml.

Sauzenbars
De dispensers voor sauzen, dressings 
en siropen zijn geschikt voor warme en
koude toepassingen en worden gebruikt
in onder andere snackbars, restaurants 
en catering.

Onze dispensers zijn leverbaar met 
hevel- of drukknopsysteem. De RVS of
plexiglas sauzenbars worden geleverd
met RVS of kunststof containers met 
verschillende inhoud.

Heveldispensers
Heveldispensers zijn geschikt voor 
doseren van warme en koude sauzen,
sauzen met kleine stukjes, dressings, 
siropen en voor bijvoorbeeld het vullen
van berlinerbollen en croissants. 
De dispensers voor warme sauzen zijn
hittebestendig tot 120°. De dosering is
eenvoudig in te stellen tot maximaal 
40 gram. De dispensers kunnen passend
voor of compleet met emmers, RVS of
kunststof containers geleverd worden.

Hovicon International B.V.           T. +31 (0) 23 558 1988
Postbus 40                                      F. +31 (0) 23 558 3606
2140 AA Vijfhuizen                       E. sales@hovicon.com
Nederland                                      www.hovicon.com
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uitstekend zien wat Hovicon te bieden
heeft. Wie met etensbereiding te maken
heeft, weet dat hygiëne een ontzettend
belangrijke factor is en daarom 
onmisbaar.

Hovicon heeft een stevige voet in de
markt. In de periode dat het bedrijf be-
staat, vijftig jaar, heeft het zich een positie
weten te verwerven zowel nationaal als
internationaal welke toonaangevend 
genoemd mag worden.

Druknopdispensers
De drukknopdispensers zijn geschikt 
voor doseren van koude sauzen, sauzen
met kleine stukjes, dressings en siropen.

Dispensers zorgen voor hygiëne en 
efficiency en een juiste dosering zorgt 
voor veel gebruiksgemak.
De dispensers kunnen passend voor of
compleet met emmers, RVS of kunststof
containers geleverd worden en zijn 
tevens verkrijgbaar met aandrukschijf. 
De drukknopdispensers zijn verkrijgbaar
in diverse doseringen: 5, 12.5, 20, 25 en
30 ml.

Sauzenbars
De dispensers voor sauzen, dressings 
en siropen zijn geschikt voor warme en
koude toepassingen en worden gebruikt
in onder andere snackbars, restaurants 
en catering.

Onze dispensers zijn leverbaar met 
hevel- of drukknopsysteem. De RVS of
plexiglas sauzenbars worden geleverd
met RVS of kunststof containers met 
verschillende inhoud.
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doseren van warme en koude sauzen,
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siropen en voor bijvoorbeeld het vullen
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Horecava blaast 60 kaarsjes uit 
Vernieuwing en beleving spelen allebei een hoofdrol 

Er valt dit jaar extra veel te beleven op de nationale 
vakbeurs voor professionals in de foodservice 
industrie. De innovaties zijn niet van de lucht 
en er is een indrukwekkende programmering 
met demonstraties en wedstrijden. In 2016 is de 
beursomgeving onderverdeeld in acht segmenten 
waarin het bol staat van de dynamiek en de beleving. 
Het segment dranken krijgt extra aandacht dit jaar in 
een lichte, frisse en vrolijke hal. Horecaondernemers 

kunnen hier proeven van nieuwe warme en koude 
dranken en leren hoe een mooie smaakvolle 
cocktail gemaakt wordt. Er zijn diverse specialty 
bars, w.o. een gin-tonicbar, een vodkabar en een 
whiskybar waar smaakcombinaties en foodpairing 
met de foodtrucks het uitgangspunt is. Centraal 
hier is ook Horeca Festival met foodtrucks en tips 
& trucs voor hoe je als horecaondernemer je eigen 
minifestival kunt vormgeven. Op het wijnplein 
vinden wijnproeverijen , een huiswijncompetitie en 
workshops plaats en er is aandacht voor hoe je de 
wijnkaart op een goede manier kunt samenstellen. 

pop-ups
Tijdens de Horecava kan smakelijk geluncht worden 
in het pop-up restaurant De Bierfabriek. Leuk is dat in 
dit restaurant daadwerkelijk bier wordt gebrouwen. 
Een ander pop-up restaurant dat zich laat zien is 
het dessertrestaurant Sweet Emotions. Proef van de 
zoete zaligheden en ervaar zelf hoe een dessert een 
onuitwisbare indruk achter kan laten. Tot slot bouwt 
ook MaMa Kelly een bijzonder restaurant voor KHN 
leden dat na afloop beurs ook voor overige gasten 
geopend is.

kennisplein
Het segment inrichting & inventaris is ook 
vertegenwoordigd op de beurs. Vanzelfsprekend zijn 
er exposanten met mooie stoelen, tafels en ander 
horecameubilair aanwezig. Ook is het mogelijk mee 
te doen met inspiratiesessies over de beleving in 
je zaak bij het pop-up restaurant van Mama Kelly. 
Het kennisplein met informatie en advies voor de 
startende en gevestigde ondernemer op het gebied 
van wet- en regelgeving, betalingssystemen en 
dergelijke vindt plaats in de hal van het segment 
dienstverlening & automatisering. Een interessant 
onderdeel van het segment grootkeuken is de grote 
barbecuetent met daarin alles over de trend van het 
barbecueën. 

de Gouden koksmuts
Het segment food heeft dit jaar eveneens weer veel 
nieuws in petto. In het Koksgilde Arena geeft Jeroen 
van Oijen van Gastronomics in de demokeuken 
doorlopende presentaties en workshops waarbij het 
gebruik van versproducten centraal staat. Hier vindt 
ook het NK voor Koks plaats. Dit is een wedstrijd 
voor brigades van toprestaurants met een SVH 
Meesterkok en/of sterrenkok aan het roer. Wie gaat 
er naar huis met de Gouden Koksmuts? En wie gooit 
er hoge ogen op het NK Patisserie? 

zoete broodjes
De bakkerijwereld is enorm in beweging. Veel bakkers 
groeien zo langzaamaan richting koffiecorner. 
Aan de andere kant zien we ook dat brood meer 
aandacht krijgt in de horeca. ‘Haver is Hip!’ is het 
thema van de Bakkerij van de (V)Oorsprong op de 
Horecava 2016. In een spectaculaire setting wordt 
getoond dat er veel meer mogelijk is met haver 
dan alleen het maken van havermoutpap. Dat 
haver lekker, gezond en veelzijdig is, zal blijken. Het 
segment bakkerij zal verbazingwekkend inspirerend 
zijn. Maar dat geldt eigenlijk net zo goed voor het 
segment fastservice. De bezoeker loopt hier een nog 
completer aanbod aan snacks tegen het lijf en in de 
arena met wedstrijden is er dit jaar onder andere: 
Het Lekkerste Broodje on the Move. De workshop 
Wafels bakken mag overigens niet gemist worden. 

innovatie
Innovatie is één van de drijfveren van de industrie, 
én één van de belangrijkste bezoekredenen aan de 
Horecava. De grootste horecabeurs van Nederland 
presenteert tijdens deze editie het InnovationLAB. 
Vernieuwing binnen diverse thema’s wordt hier 
zichtbaar gemaakt. Het InnovationLAB in hal 1 
bestaat uit drie pijlers: de Horecava Innovation 
Award, InnovationLAB ON STAGE en InnovationLAB 
Experience. Ruim 120 innovaties werden ingestuurd 
om kans te maken op de felbegeerde Innovation 
Award 2016. Maandag 11 november worden de 
categoriewinnaars, de overall winnaar en de winnaar 
van de Karel de Vos Award bekend gemaakt. 

Horecava tv
Dit jaar is er ook Horecava TV met online reportages 
en interviews. Wie niet fysiek aanwezig is, kan het 
event toch meebeleven. Beter is het natuurlijk 
om wel aanwezig te zijn. Horecava, 4 dagen lang 
alles voor en door de foodservice industrie. Meer 
dan 55.000 horecaprofessionals van ruim 35.000 
geïnteresseerde bedrijven zijn op zoek naar trends 
en nieuwe producten en diensten. Persoonlijke 
ontmoetingen staan centraal op de 50.000 m2 
beursvloer van Horecava. Voor meer informatie, zie: 
www.horecava.nl 

De allereerste Horecava werd georganiseerd in 1957. Met 
destijds 90 exposanten en zo’n 1400 bezoekers was de vakbeurs 
een groot succes. In de jaren die volgden is er veel veranderd. 
Tijdens de 60e editie van Horecava van 11 tot en met 14 
januari a.s. introduceren meer dan 500 exposanten in het oog 
springende diensten en producten. Hoewel innovatie misschien 
wel het toverwoord van deze editie is, is er natuurlijk ook de 
mogelijkheid terug te blikken op 60 jaar Horecava met een 
interessante expositie. 
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14092: Horeca bedrijfsruimte in cent
rum Middelburg met zeer aanzienlijk
frontbreedte. RMC 0118-566666

    

14319: Hotels te koop in Zeeland,
zowel te koop als huur. Rob Mart
ens Consultancy 0118-566666.

    

14320: Diverse restaurants in Zeel
and, zowel te koop als huur. Rob
Martens Consultancy 0118-566666.

    

14321: Strandpaviljoens in Zeeland,
zowel te koop als huur. Rob Mart
ens Consultancy 0118-566666.

    

14322: Diverse lunchrooms in Zeel
and, zowel te koop als huur. Rob
Martens Consultancy 0118-566666.

    

14323: Campingsrecreatiebedrijven
in Zeeland. Rob Martens Consulta
ncy te Middelburg 0118-566666.

    

14453: Voormalig hotel aan de
Singel te Vlissingen. RMC 0118-
566666

    

14540:  Brasserie - hotel "TOLLENI
QUE" te Terneuzen (13 kamers)
RMC 0118-566666       

    

14541: Restaurant (ca. 120 zitpl)
met O.G. in bekendere badplaats in
Zeeland. RMC 0118-566666   

    

14661: Restaurant gelegen aan
levendige jachthaven in Zeeland.
RMC 0118-566666

    

15169: Horecaruimte Damplein 20-
24 Middelburg te huur. Info: 010-
2600055 of bij HORMAX  

    

15171: Horecaruimte Damplein 50
Middelburg te huur. Info: 010-2600
055 of bij HORMAX

    

15338: Hotel - Restaurant "ROYAL"
met 22 kamers te Vlissingen. RMC
0118-566666

   

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

 

15418: Woonboerderij met Bed &
Breakfast en horecavoorziening te
Vlake (Zeeland) RMC 0118-566666

    

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

    

15830: Kleinschalig, gezellig restaur
ant in centrum van Middelburg (Zeel
and)RMC 0118-566666

    

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

    

16088: Sfeervol restaurant met ruim
45 zitplaatsen en inventaris in zeer
goede staat Een goed ingerichte
keuken met koelcel en voldoende
opslagruimte. Aan de voorzijde een
ruim terras met c.a. 35 zitplaatsen
aan het water. Het bedrijf is in de
regio zeer goed bekend, maar ook
er komen er gasten uit de verre
omtrek. In de zomer zijn er ook veel
toeristen die het bedrijf weten te
vinden door de unieke ligging.
Zowel in de winter als in de zomer
draait dit bedrijf een goede omzet.
Bedrijf is zeer geschikt voor een
echtpaar waarvan de een de
keuken en de ander de bediening
leidt.Dit aangevuld met enkele partt
ime personeelsleden en je hebt een
goed renderend bedrijf. Vraagprijs
inventarisGW € 125.000 Eigen verm
ogen evenals ruime horeca ervaring
zijn een vereiste! Bij interesse stuur
een mail met je gegevens naar rest
aurant@zeelandnet.nl

    

16209:  B&B met woning,gelegen
op toeristische locatie op Walche
ren.

    

16545:    Centraal gelegen in Burgh
Haamstede, lunchroom-brasserie
Brandenburgh.    

    

16557: Terneuzen: casco strategi
sch pand gelegen tussen theater en
bioscoop aan de kop van het uitgaa
nsgebied. Deelhuur bespreekbaar.
Info: 06-30151304. EIGEN
HORECA MAKELAAR

    

16562: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Zeeland als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 www.EigenH
orecaMakelaar.nl

1
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16574: Franchisenemer gezocht
voor zeer succesvolle restaurantfor
mule in Terneuzen. Min. € 50.000,-
eigen middelen en gedegen horeca
ervaring. Info: 06-30151304. EIGEN
HORECA MAKELAAR

  

16147: HORECAWINKELPAND op
A1-LOCATIE,  PARADE 64,
VENLO. Huur €3000 (Z0525) 077-
3545632 infozuidvestenl

    

16154: HORECAHUIS LIMBURG
06-54353706 Groot landelijk gele
gen horecabedrijfspand in Midden
Limburg.

    

16205: Lunchroom - dagzaak te
Venlo (pibe3182). Prijzen op aanvr
aag - Klaassen B.V. - 073-5216166

    

16216: Restaurant te Venlo (pibe31
84) Vraagprijs invgw € 109.000
Huur € 2.400 - Klaassen B.V. 073-
5216166

    

16219: Café-Slijterij te Lottum (pibe
3180) Prijs OG + invgw € 569.000 -
Klaassen B.V. - 073-5216166

    

16224: Eetcafé te Tienray (pibe31
85) Vraagprijs invgw € 89.000 Huur
€ 3.200 Klaassen BV - 073-5216166

    

16258: brasserie Herkenbosch in
Centrum Dorp

    

16265: (Z0514) CAFÉ "THOËS", 
PARADE 23,  VENLO. INV €19500
HPM €2800 zuidveste,nl 0773545
632

    

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

    

16278: Met Bib Gourmand bekro
ond restaurant met woning, terras
en parkeerterrein. Schitterend bedri
jf! Info: Horeca Makelaardij Totaal
06-51-169161

    

16280: Fraai eetcafe op toplocatie
aan de Markt van Maaseik. Nadere
gegevens enkel op aan vraag.
Horeca Makelaardij Totaal: 06-51-
169161

    

16286: Restaurant regio Venray
(pibe3186)Vraagprijs invgw op aanv
raag Huur € 2.950 Klaassen BV-
073-5216166

    

16321: UWHORECAMAKELAAR,
NL CENTRUM HEERLEN BRASSE
RIE 99.800 TEL: 412 68 9 68

    

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

    

16328: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht; Bistro 't Plenkse, met
terras, hartje Maastricht. 043-3655
533.

    

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

    

16338: (Z0573) HOTEL-RESTAUR
ANT  toeristische omg.Z. Limburg. €
1.900.000 kk. zuidveste,nl 077-3545
632

    

16347: (Z0537) HORECA  WINKEL
PAND,  PARADE 41,  VENLO  O.Z.
€320000 Inv. €20000 zuidveste,nl
0773545632

    

16379: Restaurant te Roermond(p
ibe 3187) Vraagprijs invgw € 97.000
Huur € 2.500 Klaassen BV - 073-
5216166

    

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

    

16417:  Café te Venlo (PIBE3165)Vr
aagprijs inventarisgoodwill € 39.000
Huur € 3.600 Klaassen BV-073-
5216166

    

16453: BOURGONDISCH FAMILIE
RESTAURANT grensstreek Noord
Limburg GWI € 95.000,- Info 024-
7440060 of HORMAX

    

16513: (Z0560) HORECAPAND,
koop of huur, NIERSPRINKSTR
AAT 33, KERKRADE zuidveste,nl
0773545632

    

16525: UWHORECAMAKELAAR,
NL RESTAURANT LANAKEN TOP
LOCATIE TOP OMZET TEL:064126
8968 PRIJS 175.000

    

16526: UWHORECAMAKELAAR,
NL RESTAURANT LANAKEN TOP
LOCATIE TOP OMZET TEL:064126
8968 PRIJS 175.000

    

16527: UWHORECAMAKELAAR,
BE A-LOCATIE CAFE MAASEIK
43.000 TEL : 06 412 68 9 68 

    

16528: UWHORECAMAKELAAR-
NL MUNT RESTAURANT WEERT
PRIJS 69.000 TEL: 06 412 68 9 68

    

16529: UWHORECAMAKELAAR:
EETCAFE MARKT MAASEIK
GOEDE OMZET 95,000 TEL: 0031
641268968

    

16530: UWHORECAMAKELAAR:
EETCAFE MARKT MAASEIK
GOEDE OMZET 95,000 TEL: 0031
641268968

    

16532: UWhorecamakelaar: Lunchr
oom Maastricht goede omzet vr.pr
69,000 Euro tel:0641268968

    

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

    

16534: UWhorecamakelaar: Hotel+
Restaurant centrum Valkenburg vr.
pr. 299,000 K.K. Tel: 0641368968

    

16535: UWhorecamakelaar: Bed &
Breakfast centrum Valkenburg 299,
000 Tel: 06 412 68 9 68

    

16544: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg ad Geul: Restaurant
SisterS, met terras. 043-3655533.

    

16573: UWHORECAMAKELAAR,
NL ROERMOND HORECAPAND
315.000 EURO TEL:06 412 68 9 68

    

16579: UWHORECAMAKELAAR:
RESTAURANT LANAKEN TOP
LOCATIE PRIJS: 175.000 TEL:06
412 68 9 68

    

16580: UWHORECAMAKELAAR:
RESTAURANT LANAKEN TOP
LOCATIE PRIJS: 175.000 TEL:06
412 68 9 68

    

16581: UWHORECAMAKELAAR:
SNACKBAR DRUKKEWEG MAAST
RICHT 130.000 EURO TEL: 06 412
68 9 68

    

16586: (Z0533) BRASSERIE-REST
AURANT op bijzonder locatie zuidv
este,nl 0773545632

    

16587: (Z0537) MODERNE ETEN
& DRINKEN-formule GROTERE
STAD zuid-oost NEDERLAND zuidv
este,nl 0773545632

    

16598: Ter overname in Limburgse
dorpskern Nieuwstadt, buurtcafé de
Piep. Het betreft een ruim café met
twee zalen, woning, terras en een
ruime eigen parkeerplaats. Er zijn
meer dan tien verenigingen gehuisv
est. Brochure vrijblijvend op aanvr
aag. Info: Horecamakelaar Marc
Vaassen 06-5393.5074.

  

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Gert-Jan Mensink 
06 - 30151304

gertjan@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN ZEELAND

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.

16560: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Flevoland als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 www.EigenH
orecaMakelaar.nl

15649: T.k. goedlopende ijssalon in
centrum Almere Haven, vr.pr. GI op
aanvraag Van Alkemare 0226-
343220

16086: Locatie 152 m2 in Zeewolde
+ terras. Casco geschikt voor cafeta
rialunchroomresto. Financierbaar!
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Ga naar de website www.horecasite.nl en typ het nummer 
van de advertentie in bij de zoekmachine

HorecaSite.nlBelgieHorecaSite.nlOOSTENRIJK
    
    

13465: HORECA ADVIES ZUID:
België: Eben-Emael: Taverne,bar,
frituur: La Concorde. 043-3655533.

  

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

    

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

    

14849:  Horecabedrijf te Baarle-Hert
og(adja2256)Vraagpr invgw € 75.
000 huur € 1.675 Klaassen BV-073-
5216166

    

14973: T.o.a. leuk hotel, 13 kamers
+ beheerders appartement, Westma
lle. Overname BVBA. Vrpr. o.a. Bel
voor een afspraak Hevesta bv, 06-
53291399

    

15927: Horecamakelaar EU biedt
aan te Turnhout (België) een goedlo
pende cocktailbar.

    

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

    

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

 

HorecaSite.nlOVERIG
    

    

    

8389: VMH2-313 Hotel plein Aubete
rre- Frankrijk €.580.000,-incl inv.
Huurkooppacht mog. HBC 0571-
290690

    

8436: VMH2-341. App. complex in
Aubeterre-Frankrijk. Vr.pr. €.485.
000,- kk Pacht mog. HBC 0571-
290690
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12208: HORECAZAKEN EU biedt
aan in Praag: een grote en bekende
discotheek. Verkoopoppervlakte:
1500 m2.

    

12209: HORECAZAKEN EU biedt
aan een hotel in Karlovy Vary, Tsjec
hië. Rendabel object. € 4.300.000.

    

13620: HORECAZAKEN EU biedt
aan in het Reuzengebergte een
hotel met 150 bedden. Koopsom: €
1.600.000.

    

13621: HORECAZAKEN EU, Tsjec
hië: een compleet hotelcomplex.
Aanleg golfbaan mogelijk. € 2.220.
000

    

13866: HORECAZAKEN EU biedt
aan in het Tsjechische Reuzengebe
rgte een goedlopend pension. €
292.000,--

    

14151: HORECAZAKEN EU biedt
aan een casino in Tsjechië bij de
Duitse grens. Prijs incl. OG: $ 1.
500.000.

    

15224: HORECAZAKEN EU biedt
aan een stuk grond van 15.160 m2
voor een hotel of restaurant in Tsjec
hië.

    

16175: Horecazaken EU biedt aan
te Tsjechië een luxe hotel voor 88
gasten. Vraagprijs: € 1.250.000.

    

16330: HORECAZAKEN EU biedt
aan in Tsjechie een hotel gelegen
bij een nationale park. 190.000
euro.

  

12713: HORECAZAKEN EU biedt
aan, Oranjestad, Aruba, kantorenco
mplex met winkelcentrum.

    

15926: HORECAZAKEN EU biedt
aan in de Dominicaanse Republiek
een complex met drie restaurants. $
850.000.

    

15977: HORECAMAKELAAR EU
biedt aan een stuk grond voor een
golfbaan met uitzicht op de oceaan.

 

    

    

13330: HORECAZAKEN EU,
Spanje: een bijzonder en compleet
hotelobject voor de liefhebber:
€498.500

  

12957: HORECA ADVIES ZUID:
Belgische Ardennen, hotel-B&B-
Chambre d'Hôte. "La Besace" 043-
3655533

 

    

13632: HORECAZAKEN EU biedt
een klein hotel aan in de Franse
Vogezen. Koopsom: € 99.000 incl.
OG.

 

    

13872: HORECAZAKEN EU biedt
een restaurant aan in een uitgaansg
ebied van Willemstad, Curaçao. € 1.
500.000.

    

14631: VMH6-408. TOPBEDRIJF !!
Grand café  club  restaurant op
Curacao. Info: HBC 0571-290690.

    

15676: Horecazaken EU biedt aan
te Willemstad, Curacao een prachtig
restaurant. Vraagprijs: € 325.000,--

    

16133: HORECAZAKEN EU biedt
aan te Curaçao een foodtruck. Over
name: € 60.000.

 

    

16466: Finca B&B 500 M2 gronds
tuk 12.000 M2. Horeca Spanje
info@horeca-organisatie-totaal.nl

 

    

14287: HORECA ADVIES ZUID:
Spanje-Girona: Hotel Fornells Park,
3 sterren hotel, centraal . 043-3655
533

    

15139: HORECA ADVIES ZUID:
Spanje: Costa Brava: Platja D'Aro:
3* hotel 50 m van het strand. 043-
3655533.   

 

    

15101: HORECAZAKEN EU biedt
aan op Saba een klein hotel incl. O.
G. $ 1.600.000.

  

15783: Voor een kandidaat ben ik
opzoek naar een Bed & Breakfast in
Spanje. Wie weet iets. 06-15048789

    

    

12304: HORECAZAKEN EU biedt
aan: Hotel Restaurant in Zuid Frank
rijk. Vraagprijs: € 175.000.
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16599: HORECAZAKEN EU biedt
een hotel-restaurant te huur aan in
Zuid-Frankrijk, Alpe d'Huez.

 

    

5433: T.k. hotel in Jaworzno Polen,
16 kamers. 40 min van Katowice
airport. Huur bespreekbaar. Zowel
zakelijk als toerist gast. Zie www.
hevesta.nl of bel 06-53291399.

  

2788: VMH6-315. Hotel-restaurant-
zaal, Metelen-Gronau. Vr.pr. incl.
inv.: €.345.000,- k.k.  HMD 0571-
290690

    

7011: VMH6-390. Appartementen
en restaurant grens D´land-Luxemb
urg Vr.pr.: €.535.000,- kk HMD
0571-290690

    

9420: VMH6-362. Hotel-restaurant
in het ZW van het Sauerland. Vr.pr.:
€.495.000,- k.k. HMD. 0571-290690
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10563: VMH6-387. (Verhuurd) Hotel
a.d. Moezel in Traben-Trarbach
(Dld) Vr.pr.:€.365.000,-kk HMD
0571-290690

    

10564: VMH6-389 Bungalowpark-
camping-restaurant Eifelgebergte.
Verlaagd; €.2.900.000,- kk HMD
0571-290690

    

11389: VMH6-337 Hotel bij de sprin
gschans van Willingen (Dld) Vr.pr.:
€.450.000,- kk HMD 0571-290690

    

13911: VMH6-303 Hotel (25 km)
aan de Moezel (Dld) Vr.pr.: €.595.
000,- k.k. HMD 0571-290690

    

14301: VMH6-365. Hotel-restaurant
in Zell a.d. Moezel. Vr.pr. €.335.000,
-k.k. HMD 0571-290690.

    

14370: HORECAZAKEN EU biedt
aan in Duitsland een hotel-restaur
ant in een burcht. Vraagprijs: € 950.
000.
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16146: HORECAZAKEN EU biedt
aan Boutique Hotel, Costa del Sol. 9
kamers. Vraagprijs: 1.500.000

 

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed

Meer dan 2200 Horecabedrijven te koop
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15856: Perfect top HotelGasthof bij
Millstättersee Oostenrijk. Dit typisch
Oostenrijkse Gasthof is doorlopend
gerenoveerd en voldoet aan huidige
eisen met nieuwe inrichtingen en
een perfect geoutilleerde keuken
waar een topkok zich helemaal thuis
voelt. info www.interproject.at  Vraa
grpijs € 695.000,-   

    

15857: Restaurant, pannenkoekenh
uis of cafetaria! Een perfect invester
ingsobject met diverse exploitatie
mogelijkheden in het twee seizoene
ngebied Hermagor Presseggersee
Hermagor Oostenrijk incl. eigenaars
woning. Vraagprijs € 165.000,- Info.
www.interproject.at 

    
    

15916: TRADITIONEEL HOTEL
(B&B)PENSION  Op slechts 10 min.
van skipiste.  Nabij ski- en thermen
oord Bad Kleinkirchheim. Mooi tradit
ioneel Hotel- pension in Patergas
sen. 2 gebouwen met 3 verdiepi
ngen v.v. kelder. Hoofdgebouw huis
vest de eigenaren woning. 2e
gebouw bevat op BG. de bedrijfsrui
mtes en op de verdiepingen 12 gast
enkamers.  

 

15864: In het zuiden van Karinthië
wordt tussen Hermagor en Villach
een prachtig stijlvol hotel met bijgeb
ouwen aangeboden. 18 kamers (50
bedden) Restaurant, zalen en Welln
essSauna. Goud geoutilleerde
keuken. Incl. paardenstal 6 boxen.
Vraagprijs 795.000,- K.K.  

Ga naar de website  
www.horecasite.nl

en typ het nummer van de 
advertentie in bij de zoekmachine
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www.rentokil.nl/3-in-1-klap

Speciaal voor lunchrooms, kleinere horecabedrijven en zelfstandigen hebben wij een uniek pakket samengesteld. 
Wij weten namelijk als geen ander dat u niet zit te wachten op ingewikkelde ongediertebestrijdingssystemen. 
U gaat juist voor gemak, betrouwbaarheid en kwaliteit. En dat is precies wat het drie-in-één klap pakket u kan bieden.

Hoe werkt het?
✓	 	U sluit een muizenovereenkomst af, welke bestaat uit 8 

inspecties per jaar (incl. voorrijkosten) en al het materiaal voor 
de preventie en de bestrijding van muizen, inclusief garantie*.

✓	 	Luminos 3 basic vliegenlamp ter beschikking.
✓	 	Er worden insectendetectoren geplaatst die eventuele 

aanwezigheid van kruipende insecten tijdig aantonen.
✓	 	U krijgt myRentokil voor online rapportages van uw Rentokil 

Servicemedewerker.
✓  Bij last van Duitse kakkerlakken en zwarte mieren binnen 

worden deze zonder extra kosten bestreden.

Maak gebruik van deze speciale aanbieding en 
ervaar vandaag nog onze voordelen:
✓	 		Rentokil Pest Control is al 85 jaar de specialist in preventie, 

inspectie en bestrijding van ongedierte in en rond 
bedrijfsgebouwen.

✓	 	Geen onvoorziene extra kosten zoals voorrijkosten en in te 
zetten middelen met onze all-in-prijs*.

✓	 	Met meer dan 225 vakbekwame Servicemedewerkers is er altijd 
een specialist bij u in de buurt.

✓	 		Vijf regiokantoren in Amsterdam, Best, Den Haag,
Deventer en Utrecht.

* Vraag naar onze voorwaarden

3-in-1-klap ongedierte 
pakket
Speciale aanbieding!
Sluit nu een 3-jarige muizenovereenkomst af en wij
pakken gelijk uw vliegen en kruipende insecten aan.

Wilt u meer weten, mail naar info@rentokil.nl of bel ons gratis op 0800-7368654



VIZIER
HoREca
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Princen gaat de traditionele 
biermarkt veranderen

Normaal gesproken verkopen brouwers hun bier 
aan drankengroothandels, horecagroothandels of 
slijterijen. Princen breekt met deze traditie en geeft 
daarmee de marge terug aan de horecaondernemer. 
“Wij gaan online bier verkopen en dat is uniek voor 
brouwers. We weten dat de gevestigde bierbrouwers 
per 2016 de prijzen wederom gaan verhogen naar de 
horeca. Bij  andere brouwers gaat een fust van 50 liter 
tot bruto wel € 135,00. Wij willen een fust van 50 liter 
aanbieden onder de € 70,00. Dat mag je inderdaad 
een sterk concurrerende prijs noemen. Bij ons moet 
bier wel vooruitbetaald worden.”

In de webshop van Princen bier kunnen niet alleen pils, 
maar ook glazen, bierviltjes, pils op fles en dergelijke 
gekocht worden. Daarnaast gaat de brouwer ook 
drie pakketten tapmaterialen aanbieden. “We 
leveren en plaatsen een complete tapinstallatie in 
Nederland voor gemiddeld minder dan € 3000,00. 
Een horecaondernemer kan zelf beslissen of hij de 
installatie wil leasen of kopen.”

In 2015 is Princen Bier flink gegroeid. De brouwerij 
heeft een nieuwe brouwmeester aangetrokken en 
ook is de receptuur nog beter dan voorheen. Princen 
Bier is een eigentijds fris, helder, licht en hoppig 
pilsbiertje met een stevige witte schuimkraag. De 
brouwerij heeft een enorme dosis ervaring aan boord 

en heeft een brouwcapaciteit van ruim 3 miljoen liter 
per jaar. De brouwerij, gevestigd in Halfweg, heeft 
een eigen waterbron en maakt met behulp van een 
moderne zuiveringsinstallatie zijn eigen water. 
Wie het interessant vindt om een bezoek te brengen 
aan de brouwerij is van harte welkom. Vanuit 
proeflokaal ‘De Princen Hoek’ kan de gehele brouwerij 
en het bierproces aanschouwd worden. Maakt u wel 
even een afspraak. Kennis maken met de grootse 
brouwerij van alle kleine brouwerijen kan ook tijdens 
de Horecava. U kunt zo’n fris biertje met stevige witte 
schuimlaag zelf komen proeven. 

meer informatie: www.princenbrouwerijen.nl 

‘Wij leveren ons bier zonder tussenhandel aan de horeca’

Goed nieuws: Princen Bier is afgestapt van het traditionele denken 
en werken. De brouwer gaat rechtstreeks bier leveren tegen een 
normale bierprijs. “Wij doen niet aan tussenhandel en iedereen – 
horeca, cateraar en slijterij - kan voortaan een echt lekker pilsje 
drinken voor een gelijke prijs,” aldus  Mark Schneider.

Profess ional  Suppl ies

WWW. .COM

Horecava Hal 3 Stand 310

vacuummacHine veRWaRmDe vOeDSeL 
TRanSPORTWaGen

GaSTROnORm SOuS-viDe
meT WaTeR ciRcuLaTie POmP

v.a. € 349,=

€ 295,=

v.a. € 1595,=

cHOcOLaDe WaRmeR

v.a. € 209,=

THeRmO BLenDeR 
COMPLEET MET DIVERSE ACCESSOIRES
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Profess ional  Suppl ies Profess ional  Suppl ies

INDUCTIEVERWARMING VAN 
37°C tot 130°C

€ 349,=

2/3 GN + 1/1 GN

2/3 GN + 1/1 GN

DOORLOPenD DemOnSTRaTieS
Adv Horecava EMGA 2016.indd   3 18-12-2015   9:41:04
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Wandunit koel
-5/+10C°

5521.100

Koel/vriescel
136x136x220 cm

5520.100

Rekwerk
77,5x45x170 cm

4114.100

NU: 169,-

Voorlader
ECO50
5505.100

Servieskast
schuifdeuren 

140 cm
4100.150

Bakplaat glad
G-550
102.018

geen dure showrooms - geen vertegenwoordigers - wél de allerlaagste prijs - wél landelijke service - internet only

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt tot 8 februari 2016. De prijzen zijn excl. BTW en verwijderingsbijdragen, druk- en zetfouten voorbehouden.                                                       

LAAGSTE PRIJSGARANTIE!

CS Donermes
ectrisch

4190.020

&
NU: 1.075,-NU: 1.385,- NU: 500,-NU: 235,-

Friteuse 
club 8
4474.074

NU: 160,-

Pizzaoven
8 pizza’s       Edoardo

4105.112

NU: 990,- NU: 1.099,-

Pizzawerkbank
3 deurs

5.014552

NU: 635,-

Barkoeler
3 glasdeuren

4150.006

NU: 45,-

Soepketel
10 lite
4102.03

NU

l
r
2

Bravilor novaBrav
zetapparaatkof ez

5200.022

Bakplaat g
PBG

41

NU: 119,-vanaf: 845,-

NU: 435,-

Budget werktafel
100 cm100 cm

004100.3

Afzuigkap
200 cm
5250.104

UIT EIGEN 

VOORRAAD 

LEVERBAAR

NU: 1.365,-

ele

NU: 149,-

 www.gastrodeals.nl
WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE HORECAVA: HAL 3 03.108

Onze speciale digitale tOepassingen
hebben zich ruimschOOts bewezen!

IfIac | Verrassend Vanzelfsprekend

Voor meer InformatIe: www.IfIac.nl

onlIne 
factuur-

VerwerkIng

onlIne  
rapportage 

Van uw cIjfers

onlIne  
kas-

admInIstratIe

onlIne  
salarIs- 

admInIstratIe

IfIac 

bIedt horeca 

ondernemers 

InzIcht

IvoreeTrade - Communicatieweg 1, Mijdrecht - Tel.: 0297-893032  - Showroom bezoek op afspraak

NIEUW

LED verlichte menukast Classic
l   RVS, Teak hout of Donkerbruin hout
l   Voorzien van witte LED verlichting
l   4x A4 pagina’s
l   Optioneel met staander en voet
l   Optioneel met accu voor 24 uur brandduur
l   Voorzien van veiligheidglas
l   Afsluitbaar

Krijtborden - LED borden - Menukaarten - Menukasten - Wijndisplays

Beschrijfbaar dienblad
l   Donkerbruin hout
l   Beschrijfbaar met krijtstiften
l   In 2 formaten leverbaar

Vanaf 35,-

Vanaf 199,-
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Er is nog plaats voor een 
succesvolle makelaar!

Spring eruit met een 
gecustomizede Piaggio Ape

Eigen Horeca Makelaar bestaat nu 6 jaar en heeft 
bewezen allesbehalve een eendagsvlieg te zijn. 
Sterker nog, de organisatie heeft laten zien kennis 
van de horeca, aandacht voor de klant, marketing en 
verkoop optimaal te kunnen combineren. Bovendien 
heeft Eigen Horeca Makelaar goed begrepen dat het 
in deze branche vooral draait om oprechte aandacht 
voor alle betrokkenen. De horecamakelaardij is 
mensenwerk. “Een Eigen Horeca Makelaar heeft veel 
in zijn mars. Het is een duizendpoot die betrokken 
is en begrijpt wat het voor iemand betekent om 
een, eigenhandig opgebouwd, bedrijf te verkopen. 
Naast deze sociale vaardigheden is hij tevens 
uitstekend financieel onderlegd. Hij kan de cijfers 
prima interpreteren en hij  is in staat de waarde van 
een horecabedrijf juist in te schatten. Ook weet een 
Eigen Horeca Makelaar veel van juridische zaken 
zoals vergunningen, bestemmingsplannen en 
huurovereenkomsten. Wie denkt dat dit alles is waar 
een horecamakelaar verstand van moet hebben, 
heeft het mis, want er komt veel meer bij kijken. Staat 
een object te koop, dan is het bijvoorbeeld belangrijk 
goed in te kunnen schatten of iemand een serieuze 
potentiële koper is. Dan hebben we het nog niet eens 
gehad over het verkooptraject en de promotionele 
activiteiten, want alle objecten worden natuurlijk met 
tekst en foto’s op onze site: eigenhorecamakelaar.
nl en o.a. op horecasite.nl gezet. Tevens wordt 
een advertentie geplaatst in de Horecavizier waar 
Eigen Horeca Makelaar, met zo’n 200 objecten in 
bemiddeling, al jaren een grote adverteerder is. En als 
een bedrijf verkocht is dan trekken we onze handen 
er niet van af en helpen we bijvoorbeeld graag mee 
om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen”.

aanpassen als een kameleon.
De Eigen Horeca Makelaar lijkt op een kameleon. 
Hij past zich voortdurend aan de omstandigheden 
die zich aandienen aan. Gert-Jan Mensink heeft de 
taak om als makelaarscoach de horecamakelaars te 
inspireren, te motiveren en te ondersteunen en tevens 
de landelijke spelers (o.a. franchise organisaties) te 
bedienen. “De Eigen Horeca Makelaars kennen hun 
lokale markt door en door. Samen met algemeen 
directeurRuud Verschoor , oprichter van Eigen Horeca 
Makelaar, heb ik een helikopterview en houd de 
werkwijze en de processen in de gaten. De afgelopen 
jaren hebben we enorm veel ervaring opgedaan, en 
we groeien, we zijn inmiddels één van de grotere 
partijen in Nederland en dat bewijst dat we het in de 
markt goed doen!”.

eigen Horeca makelaar bv
tel: 0900 6100 100
info@eigenhorecamakelaar.nl
www.eigenhorecamakelaar.nl

Horecaondernemers willen graag op een goede 
manier opvallen. Hoewel de Piaggio Ape natuurlijk 
nog steeds een vervoersmiddel is, vervult het 
Italiaanse krachtpatsertje ook vol overtuiging de rol 
van hippe ventwagen. Vakgarage Van Marrewijk is 
gespecialiseerd in het customizen van de Ape als 
basisvoertuig voor speciale toepassingen. Vakkundig 
bouwt de specialist de Ape om tot koffie- of wijnbar, 
ijswagen, BBQ op wielen, hotdogwagen, mini 
pannenkoekenbakkerij of mobiele pizzaoven. De 
vakgarage werkt – als dat nodig is – samen met een 
professionele keukeninrichter, zodat alles helemaal 
voldoet aan de gewenste HACCP eisen. U maakt 
beslist een spetterende indruk met zo’n ludieke 
eyecatcher in uw bedrijfskleuren, voorzien van een 
logo of zelfs met een complete belettering. U maakt 
de blits op evenementen met een op maat gemaakte 
ingerichte Ape. En ziet u het karretje straks al staan bij 
u op het terras? 

Alle modellen en kleuren zijn te zien in de showroom 
in Boskoop. Zo is de Ape 50 de meest compacte, maar 
ook meest veelzijdige bedrijfswagen op de markt. 
Maar u kunt ook kiezen voor een echt werkpaard: 
de Ape TM. Laat u liever de Italiaanse legende 
herleven met de Ape Classic of voelt u wel iets voor 
de Ape Calessino met afneembaar dak? Kom langs 

in Boskoop en laat u inspireren. Voor Van Marrewijk 
en Piaggio is niets te gek. Wie op wil vallen, moet 
zich onderscheiden. Juist in deze tijd! Vakgarage Van 
Marrewijk is aangesloten bij de BOVAG.

meer informatie: www.piaggioape.nl

In dit mooie vak draait het 
vooral om de A van aandacht.

Zo’n temperamentvol, origineel en prikkelend ‘karretje’ staat goed bij u op het terras!

Eigen Horeca Makelaar is een jong dynamisch bedrijf met grote 
ambities. Eigen Horeca Makelaar werkt met een ijzersterke formule 
en heeft op verschillende locaties in Nederland vakmensen zitten. 
Hoe is het deze organisatie gelukt om, juist in deze moeilijke jaren, 
zo enorm te groeien? “Wij denken dat het vooral te maken heeft 
met de passie en aandacht waarmee onze Eigen Horeca Makelaars 
hun werk doen”, aldus commercieel directeur Gert-Jan Mensink.

Al in 1948 reden de onverwoestbare Piaggio Ape op drie wielen 
door de bochtige straatjes van de Italiaanse steden. Vanaf het 
prille begin kozen bedrijfjes in Italië voor deze stoere werkbijen, 
omdat ze kleine afmetingen hadden, een lage aanschafprijs en 
lang meegingen. Tegenwoordig is vooral ook de uitstraling van 
deze temperamentvolle bedrijfsvoertuigen met tweetakt motor 
een belangrijk verkoopargument. Met zo’n Ape kom je lekker 
eigenzinnig voor de dag als horecaprofessional!

Ben jij een horecatopper met voldoende horeca-
ervaring om als Eigen Horeca Makelaar aan de 

slag te gaan, en ben je woonachtig in één van de 
volgende gebieden, neem dan contact met ons op!

• Limburg •
• noord-brabant •

• rotterdam •
• utrecht •

• amsterdam •
• Groningen •

• zeeland •

BEdRIjVEn In T VIZIER

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Andre Lankveld 
06 - 29732420

gelderland@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN GELDERLAND

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.



44 HorecaSite.nl januari 2016

   
    
    

14717: VMH6-403 Hotel-restaurant
op absolute toplocatie zuidelijk van
Kassel (Dld) Info: HMD 0571-
290690.

  

6399: VMH6-395. Hotel-restaurant
15 kamers omgeving Paderborn
(Dld)Vr.pr.: €.585.000,- kk HMD
0571-290690

 
    
    

10817: VMH6-316. Hotel met 28
kamers Bad Suderode (de Harz,
Dld) Vr.pr.: €.385.000,- kk HMD
0571-290690 

      

8949: VMH6-347. Hotel-rest. tussen
Leipzig en Dresden (Dld) Vr.pr.: €.
495.000,- kk + inv. HMD 0571-
290690

    

8950: VMH6-348. Restaurant met
minicamping omg.Leipzig-Dresden
(Dld) Vr.pr.:nu €.240.000,- HMD
0571-290690

    

13622: HORECAZAKEN EU biedt
aan een hotelB&Bseniorhome in
Neuhausen, Ertzgebergte, Sachsen:
€ 249.000.

  

2788: VMH6-315. Hotel-restaurant-
zaal, Metelen-Gronau. Vr.pr. incl.
inv.: €.345.000,- k.k.  HMD 0571-
290690

    

7011: VMH6-390. Appartementen
en restaurant grens D´land-Luxemb
urg Vr.pr.: €.535.000,- kk HMD
0571-290690

    

9420: VMH6-362. Hotel-restaurant
in het ZW van het Sauerland. Vr.pr.:
€.495.000,- k.k. HMD. 0571-290690

   

13124: KLAASSEN BV Restaurant
Vink net over de grens bij Arnhem in
Elten (DL) WIST1055

 

10563: VMH6-387. (Verhuurd) Hotel
a.d. Moezel in Traben-Trarbach
(Dld) Vr.pr.:€.365.000,-kk HMD
0571-290690

    

10564: VMH6-389 Bungalowpark-
camping-restaurant Eifelgebergte.
Verlaagd; €.2.900.000,- kk HMD
0571-290690

    

11389: VMH6-337 Hotel bij de sprin
gschans van Willingen (Dld) Vr.pr.:
€.450.000,- kk HMD 0571-290690

    

13911: VMH6-303 Hotel (25 km)
aan de Moezel (Dld) Vr.pr.: €.595.
000,- k.k. HMD 0571-290690

    

14301: VMH6-365. Hotel-restaurant
in Zell a.d. Moezel. Vr.pr. €.335.000,
-k.k. HMD 0571-290690.

    

14370: HORECAZAKEN EU biedt
aan in Duitsland een hotel-restaur
ant in een burcht. Vraagprijs: € 950.
000.

      

3: VMH6-355. Hotel-restaurant(12
kmr) centr.dorp ZW-Sauerland. Vr.
pr.: €.365.000,- k.k. HMD 0571-
290690

    

533: VMH6-372 Hotel bij de Sorp
esee (Sauerland). Vr.pr: €.495.000,-
k.k. Huurkoop mogelijk.HMD 0571-
290690

    

2478: VMH6-314. Hotel-rest.dorp
ZW-Sauerland. Vr.pr: nu slechts €.
350.000,-kk. incl. inv.  HMD 0571-
290690

    

2930: VMH6-334 Pension-Restaur
ant Langewiese-Sauerland. Vr.pr.:
€.220.000,-k.k. incl. inv. HMD 0571-
290690

    

5602: VMH6-411 Hotel-restaurant in
een dorp ZW-Sauerland. Vr.pr. nu:
€.325.000,- k.k. HMD 0571-290690

    

10316: VMH6-384. Hotel (20 kame
rs) Z.W.-Sauerland (Dld) Vr.pr.: slec
hts €.295.000,- k.k. HMD. 0571-
290690

    

11073: VMH6-386. Hotelpension
met rest. nabij Winterberg (Dld) Vr.
pr.: €.385.000,- kk.  HMD 0571-
290690

    

11077: VMH6-388 Hotel (16 kms)
dorp bij Winterberg. Vr.pr.Pand:€.
345.000,- Inv.: €.54.000,-HMD
0571-290690

    

11451: VMH6-374 3*** hotel met 11
kamers nabij Winterberg (Dld) Vr.pr.
: €.595.000,- kk HMD 0571-290690

    

11613: VMH6-307. Hotel (21 kmr.)
in mooie omg. ZW-Sauerland (Dld).
Vr.pr.: €.295.000,- k.k. HMD 0571-
290690

    

11614: VMH6-317. Pension-gaststä
tte-rest. (9 kmr) dorp omg. Winterb
erg. Vr.pr.: €.249.000,- HMD 0571-
290690

    

12654: VMH6-342 Restaurantpens
ion a d Diemelsee-Sauerland (Dld).
Vr.pr. €.280.000,- kk HMD 0571-
290690

    

12726: VMH6-306 Hotel-restaurant
in Bad Fredeburg (Sauerland-Dld)
Vr.pr.: €.395.000,- k.k. HMD 0571-
290690

    

12890: VMH6-411 Hotel-restaurant
in een dorp ZW-Sauerland. Vr.pr.
nu: €.325.000,- k.k. HMD 0571-
290690

    

12996: VMH6-414 Goed hotel (22
kmrs) in Bad Fredeburg (Sauerla
nd). Vr.pr.: €395.000,- k.k. HMD
0571-290690

    
    

13364: VMH6-416. Restaurant bij
camping in de Eifel. Koop of huur.
Vr.pr.: €.365.000,- k.k. HMD 0571-
290690

   

16591: Te koop op een uitstekende
lokatie aan een prachtig groot meer
in Sauerland gelegen hotel met 11
kamers

 

13925: VMH6-363. Hotel bij Züsc
hen Vr.pr.:€.197.500,-kk Inv. €.15.
000,- of pacht €.2.000,-HMD 0571-
290690.

    

14273: VMH6-353 Bijzonder hotel
nabij Winterberg. Vr.pr. €.495.000,-
kk HMD 0571-290690

    

14281: VMH6-381. Hotel-restaurant
in ZW-Sauerland. Vr.pr. incl. inv. €.
795.000,-k.k. HMD 0571-290690

    

14716: VMH6-301 DE HOTSPOT
van Winterberg-C. is te koop. Bar-
restaurant op toplocatie. Info:HMD
0571-290690

    

15621: VMH6-325. Complex Ferien
wohnungen toplocatie in het Sauerl
and. Vr.pr. €.195.000,- kk HMD
0571-290690

    

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

    

15947: VMH6-421 Saunaclub omg.
Bad Bentheim (Dld) Vr.pr. €.1.600.
000,- kk of te pacht Info: HMD 0571-
290690

    
    

16151: MAKELAAR IN BEDRIJVEN
EU biedt aan in Metelen, Duitsland
een attractiepark. € 4.900.000.--

    

16177: VMH6-375 Hotel in Winterb
erg. Vr.pr. €.265.000,- k.k. Inv. €.30.
000,- HMD 0571-290690

    

16524: VMH6-230 Te huur: Café in
Kleef (Dld) Uitbr. mog. Huur: €.1.
200,- excl. MwSt. HMD 0571-
290690

    
 
    
    

11036: VMH6-361 Bekend Buffetr
est.-pension bij Osterode (Harz-Dld)
Vr.pr.: €.695.000,- kk HMD 0571-
290690

    

11399: VMH6-359 Hotel-restaurant
in Altenau, De Harz (Dld) Vr.pr.: nu
€.495.000,- kk HMD 0571-290690

  

1466: VMH6-308. Appartementenho
tel in Willingen-Stryck. Vr.pr.: €.545.
000,- k.k. HMD 0571- 290690

    

14715: VMH6-312 Te pacht: Prach
tig Hotel-restaurant omg. Hessen
(Dld) Pachtprijs: €.5.000,- HMD
0571-290690

    

14718: VMH6-382. Hotel-restaurant
in Willingen (Dld). Vr.pr.: €.325.000,
- k.k. incl. inv. HMD 0571-290690
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15605: VMH6-305 vm Hotelrestaur
ant - Thüringerland. Vr.pr. €.259.
000,- k.k. incl. inv. HMD 0571-
290690

  

16245: VMH6-427. Gästehaus met
stube in Inzell (Beieren) Vr.pr. €.
750.000,- k.k. incl. inv. HMD 0571-
290690
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Aan het eind van januari organiseert Messe Kalkar 
ook dit jaar weer twee inspirerende vakbeurzen 
tegelijkertijd: ReFreSure en Gastro-Tek. ReFreSure is 
de enige echte vakbeurs voor de recreatieve sector, 
terwijl Gastro-Tek een topbeurs is voor de horeca 
sector. Heeft u er wel eens bij stilgestaan hoeveel 
deze sectoren eigenlijk met elkaar gemeen hebben? 

markt veroveren 
Omdat beide evenementen op hetzelfde moment 
plaatsvinden, is er volop gelegenheid voor 
kruisbestuiving. De bezoeker kan volop ideeën 
opdoen, terwijl de exposant heel veel verschillende 
nieuwe potentiële klanten kan ontmoeten. De locatie 
maakt het allemaal nog aantrekkelijker. Ongeveer de 

helft van de exposanten zijn namelijk afkomstig uit 
Nederland; de andere helft komt uit Duitsland. Omdat 
de exposanten hun eigen bezoekers uitnodigen, 
is ook de verhouding Nederlandse en Duitse 
vakbezoekers ongeveer gelijk. Voor de exposanten 
betekent dit dat er in Noordrijn-Westfalen een 
geheel nieuwe doelgroep aangeboord kan worden, 
terwijl vakbezoekers worden getrakteerd op 
grensoverschrijdende ideeën. Dat is goed nieuws! 

beleving 
Of u nu een cafetaria heeft, een bruine kroeg, een 
yoghurtbar, een hotel of een restaurant: u wilt graag 
mensen verleiden om telkens opnieuw gebruik te 
maken van uw gelegenheid, een bezoek te brengen 

aan uw zaak. Dat doet u op uw eigen wijze, maar 
altijd met aandacht voor de gast, de juiste faciliteiten, 
een prettige entourage, de allerbeste voorzieningen 
en een kwalitatief hoogwaardig product. ‘Beleving’ 
blijft ook dit jaar het sleutelwoord. Uw gasten willen 
werkelijk een unieke ervaring hebben bij u. Daarom 
kunt u op uw beurt een unieke ervaring hebben 

door aanwezig te zijn op de beursvloer in het fraaie 
hotel- , vergader- , vrijetijds- en beurscentrum in het 
midden van het Nederrijnse landschap. Heeft u een 
restaurant, lunchroom of eethuis? Op het beursplein 
is een sfeervol horecaplein ingericht. Hier kunt u 
kennismaken met brouwers, een biertje proeven en 
op fantastische ideeën komen voor de inrichting van 
uw keuken. Het leuke is dat de beurs helemaal niet is 
ingericht als een traditionele beurs. U kunt er zaken 
doen, innovaties ontdekken en nieuwe ervaringen 
opdoen in een sfeervolle setting. Live Cooking 
ontbreekt vanzelfsprekend niet op het horecaplein 
met terras. 

zaken doen zonder stress 
Wilt u blijven slapen? Dat kan, want Wunderland 
Kalkar heeft diverse hotels op het terrein. Na gedane 
zaken, is het erg prettig om nog even na te praten 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Hiervoor zijn mogelijkheden genoeg in Wunderland 
Kalkar. 

voor meer informatie, zie: www. wunderland-
kalkar.de.  voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:  dominique van keeken.  
tel: +49-2824-910235

Toe aan nieuwe kansen?  
Ga naar Messe Kalkar!

Horecabeurs Gastro-Tek is de springplank naar de Duitse markt 

Bent u ondernemer in de recreatie- of horecabranche? Dan doet 
u er waarschijnlijk alles aan om onderscheidend te zijn als bedrijf. 
Bent u op zoek naar inspiratie en naar interessante manieren 
waarop u het uw gasten nog meer naar de zin kunt maken in dit 
nieuwe jaar? Zou u het daarnaast fijn vinden uw marktaandeel 
serieus te vergroten? Zorg dan zeker dat u er bij bent op 25 en 
26 januari a.s. in de nieuwe beurshal van Wunderland Kalkar, als 
exposant of als vakbezoeker. U steekt er veel van op!

Verspillen of 
vooruit denken?

verspilling en verlies in de koelketen
Zodra groentes zijn geoogst, fruit is geplukt of 
een dier is geslacht begint de aftakeling van deze 
ingrediënten. Binnen de koelketen proberen we 
versheid en kwaliteit zolang mogelijk te behouden. 
Maar hoe verder we in de keten zitten hoe moeilijker 
het wordt om rijpings-, fermentatie- en zelfs 
rottingsprocessen tegen te gaan. Soms is dit het 
gevolg van slechte hygiëne, maar vaker nog zijn 
gebrekkige bewaarcondities de boosdoener. We 
verspillen hierdoor niet alleen producten die we duur 
hebben ingekocht, maar verliezen ook op termijn 
klanten omdat zij geen genoegen nemen met minder 
verse producten.

oude problemen, nieuwe oplossingen
In veel bedrijven wordt er nog gewerkt met 
methodieken uit de vorige eeuw. Er wordt 
bijvoorbeeld pas temperatuur gemeten wanneer 
het toevallig minder druk is of op het moment dat 
alles onder controle is. Juist op de drukke momenten 
wanneer de koelingdeuren vaak open en dicht gaan 
of zelfs periodes open blijven hebben we geen tijd 
voor controles. 

Veel ondernemers meten temperatuur nog 
handmatig omdat dit de goedkoopste methode 
zou zijn. Wanneer we echter werkelijk stilstaan bij 
de materiaalkosten en met name de hoeveelheid 
verborgen manuren die in het meetproces zitten 
dan zou goedkoop wel eens duurkoop kunnen zijn. 
Soms zijn de benodigde manuren met bijbehorende 
loonkosten zelfs een reden om minder vaak te meten, 
terwijl er juist in de drukke periodes vaker gemeten 
zou moeten worden zodat u waar nodig tijdig kunt 
ingrijpen. Deze aanpak heeft een duidelijk doel: 
zorgen dat uw producten zolang mogelijk vers 

blijven, zowel de dagverse producten als ook de 
producten die u op voorraad heeft genomen.
Met de huidige stand van de techniek zou het in 
2016 zo moeten zijn dat temperatuur altijd en 
overal inzichtelijk is. Op het werk maar ook buiten 
werktijden en zelfs wanneer u op vakantie bent 
in het buitenland. Daarnaast behoort een goede 
temperatuurregistratie automatisch te functioneren 
en zou u er geen tot zeer weinig manuren aan kwijt 
moeten zijn. Bij een inspectie van de NVWA moeten 
de benodigde temperatuurlijsten met een paar 
muisklikken beschikbaar zijn. 

Senseanywhere: voor ondernemers  
die vooruit denken.
Het goede nieuws is dat u al het bovenstaande 
kunt realiseren met een systeem dat u zelf in 
een handomdraai installeert en dat daarna geen 
tussentijds onderhoud nodig heeft. Een automatisch 
én draadloos systeem waarbij u de eerste tien jaar 
zelfs geen batterij hoeft te verwisselen!

Het bewaking- en registratiesysteem van 
SenseAnywhere is ontworpen om ondernemers te 
ontlasten van alle vervelende en tijdrovende zaken 
die bij verplichte temperatuurregistratie horen.  Met 
SenseAnywhere heeft u altijd een sluitende registratie 
die ook nog eens overal online voor u toegankelijk 
is. Daarnaast worden al uw temperatuurgevoelige 
producten 24/7 bewaakt en bent u direct op de 
hoogte wanneer er iets fout dreigt te gaan.

Voor bedrijven die graag de stap naar 2016 willen 
maken bieden we tijdelijk een starter set aan 
bestaande uit een AccesPoint, een Airo sensor 
(logger) en een jaar online dataverwerking. Bestel nu 
via sales@tservice.nl of bel ons op 0485-542626

BEdRIjVEn In T VIZIER
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Belastinggevolgen 
emissiefraude

Nadat eerder bekend was geworden dat 
Volkswagen heeft gefraudeerd met de NOx-
uitstoot van dieselauto’s, is nu ook bekend 
geworden dat het merk heeft gerommeld met de 
CO2-uitstoot van benzineauto’s. Ook hier betreft 
het niet alleen auto’s van het merk Volkswagen, 
maar ook van de andere merken die tot Volkwagen 
Groep behoren. Fiscale stimuleringsmaatregelen 
voor zuinige auto’s, zoals een lagere BPM 
en verlaagde bijtellingspercentages voor 
privégebruik zijn gerelateerd aan de CO2-
uitstoot. Anders dan de fraude met de NOx-
uitstoot heeft deze fraude dus wel gevolgen voor 
de belastingheffing. Volkswagen doet samen met 
de Duitse typegoedkeuringsinstantie onderzoek 
naar de werkelijke CO2-uitstoot en de mogelijke 
gevolgen voor de Europese typegoedkeuring 
van de betreffende auto’s. Eventuele schade voor 
de Nederlandse overheid zal worden verhaald 
op Volkswagen Groep en niet op de consument. 
Volkswagen Groep heeft in een brief aan de 
minister van Financiën laten weten eventuele 
aanvullende heffingen voor zijn rekening te 
zullen nemen en de minister gevraagd om geen 
claims bij consumenten neer te leggen. Bron: 
ministerie van Financiën. 

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 
2016 bekend gemaakt
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de correctiefactor, die 
wordt gebruikt voor de indexering van diverse bedragen in de belastingwetgeving, bekend gemaakt. 
Voor 2016 bedraagt deze tabelcorrectiefactor 1,005. Bezitters van een eigen woning moeten voor 
het genot daarvan een bedrag bij hun inkomen tellen. Dit bedrag is het eigenwoningforfait. Het 
eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Dat percentage wordt jaarlijks geïndexeerd 
aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van de woninghuren en de ontwikkeling van de 
woningwaarden. Het berekende geïndexeerde percentage wordt naar beneden afgerond op 0,05%-
punt. De uitkomst van deze berekening voor 2016 is dat het eigenwoningforfait niet wordt gewijzigd 
ten opzichte van 2015 en 0,75% bedraagt. De arbeidskorting wordt niet alleen aangepast door de 
tabelcorrectiefactor, maar ook aan de hand van de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Het 
wettelijk minimumloon bedroeg per 1 januari 2015 € 1.501,80 per maand en bedraagt per 1 januari 
2016 € 1.524,60 per maand. Rekening houdend met de indexering en de beleidsmatige wijzigingen 
uit de Belastingplannen ziet de arbeidskorting voor 2016 er als volgt uit. * Tot een arbeidsinkomen 
van € 9.147 bedraagt de arbeidskorting 1,793% van het arbeidsinkomen met een maximum van € 
164. * Vanaf een arbeidsinkomen van € 9.147 bedraagt de arbeidskorting € 164 plus 27,698% van 
het meerdere arbeidsinkomen. De arbeidskorting kent een maximum van € 3.103. Dit maximum 
wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 19.758.* Vanaf een arbeidsinkomen van € 34.015 wordt 
de arbeidskorting verminderd met 4% van het meerdere inkomen. De arbeidskorting bedraagt nihil 
bij een arbeidsinkomen vanaf € 111.590. Bron: Ministerie van Financiën. 

Aanpassing beleidsbesluit 
bedrijfsopvolging
De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit 
over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en 
erfbelasting aangepast. Het besluit bevat een goedkeuring 
voor de verkrijging van een landbouwonderneming. De 
verkrijger die daarbij de discounted cashflowmethode wilde 
gebruiken mocht een samenstel van uitgangspunten voor 
de bepaling van de waarde van de onderneming hanteren.
Na overleg met het landbouwbedrijfsleven is nu een 
nieuw rekenmodel opgesteld voor de berekening van de 
waarde van een landbouwonderneming op basis van de 
discounted cashflowmethode. In het nieuwe rekenmodel 
kunnen langlopende schulden afzonderlijk in aftrek worden 
gebracht. In de vorige versie was dat niet het geval. De nieuwe 
berekeningsmethodiek geldt voor verkrijgingen met ingang 
van 1 januari 2016. Voor eerdere verkrijgingen geldt de oude 
berekeningsmethodiek. Het rekenmodel gaat uit van de waarde 
going concern. Dit is de waarde van de landbouwonderneming 
bij voortgezette oneindige uitoefening, uitgaande van de 
financieringsruimte van de overgedragen onderneming. 
Voorwaarde voor toepassing van de goedkeuring is dat alle 
uitgangspunten van het rekenmodel worden gehanteerd. 
Wie van een of meer van de uitgangspunten wil afwijken, 
kan zich niet beroepen op het rekenmodel en zal zijn eigen 
berekening moeten maken van de waarde van de door hem 
verkregen onderneming. Het rekenmodel geldt niet voor andere 
ondernemingen dan veehouderijen en akkerbouwbedrijven. 
Bron: Ministerie van Financiën. 

VAR verdwijnt: nieuwe 
overeenkomsten 
gepubliceerd
Het transitieplan voor de invoering van de Wet 
Deregulering beoordeling arbeidsrelaties van 
de staatssecretaris beschrijft de overgang van de 
oude naar de nieuwe manier van werken. Bij de 
nieuwe manier van werken kunt u gebruikmaken 
van algemene modelovereenkomsten, 
voorbeeldovereenkomsten voor branches 
en beroepsgroepen en individuele 
overeenkomsten. Een aantal van deze 
overeenkomsten is al gepubliceerd. Nieuw 
zijn de markeringen die de Belastingdienst in 
de algemene modelovereenkomsten en de 
voorbeeldovereenkomsten voor branches en 
beroepsgroepen aangebracht hebben. De 
Belastingdienst heeft de artikelen gemarkeerd 
met de voorwaarden die van belang zijn bij het 
bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. 
U moet volgens deze voorwaarden werken als u 
de overeenkomst gaat gebruiken en u mag ze 
daarom niet veranderen. De andere artikelen 
kunt u wel aanvullen en aanpassen voor uw 
eigen situatie, als dat niet in strijd is met de 
gemarkeerde artikelen. Daardoor zijn deze 
overeenkomsten in meer situaties en voor meer 
partijen bruikbaar. Bron: www.belastingdienst.nl 

Wlz-premie 2016 
vastgesteld op 9,65%
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
heeft de premie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016 
vastgesteld. De Wlz is een volksverzekering en de opvolger 
van de AWBZ, die per 1 januari 2015 is afgeschaft. Het 
premiepercentage wordt voor 2016 vastgesteld op 9,65. Dit 
percentage geldt ook in 2015. Naar verwachting is op dit niveau 
tot en met 2017 sprake van een vrijwel lastendekkende premie. 
Bron: www.crameraccountants.nl 

Zonnepanelen en ondernemerschap omzetbelasting
Ondernemers hebben recht op aftrek van voorbelasting voor zover zij de afgenomen diensten of goederen gebruiken 
voor belaste prestaties. Het recht op aftrek van voorbelasting moet worden geëffectueerd in de aangifte over het 
tijdvak waarin de omzetbelasting door andere ondernemers op een factuur in rekening is gebracht. In 2013 heeft het 
Hof van Justitie EU beslist dat iemand, die met behulp van zonnepanelen tegen vergoeding stroom levert aan het 
net, ondernemer is voor de omzetbelasting. Dat betekent dat hij recht heeft op aftrek van de omzetbelasting die in 
rekening is gebracht bij de aanschaf van de zonnepanelen. De meeste ondernemers doen aangifte omzetbelasting 
per kalenderkwartaal. De aangifte over een kwartaal moet binnen een maand na afloop van het kwartaal worden 
ingediend. In beginsel moet een verzoek om teruggaaf dus ook binnen een maand na afloop van het kwartaal 
worden ingediend. Aangiftebiljetten worden uitgereikt aan geregistreerde ondernemers. Voor iemand die (nog) 
geen ondernemer is geldt voor verzoeken om teruggaaf een in de Wet OB opgenomen termijn van drie maanden 
na afloop van het tijdvak waarin de omzetbelasting is betaald. Een verzoek om teruggaaf kan ook via een brief 
aan de Belastingdienst worden gedaan. De Belastingdienst verwerkt verzoeken om registratie als ondernemer niet 
met terugwerkende kracht, althans niet verder dan tot de datum waarop het verzoek om registratie is ingediend. 
Aangiftebiljetten voor tijdvakken die zijn geëindigd voor de datum van registratie worden doorgaans niet uitgereikt. 
In de praktijk gaat het vaak mis met de teruggaaf van de omzetbelasting doordat eerst een verzoek om registratie 
als ondernemer wordt gedaan. In afwachting van de behandeling van dat verzoek wordt niet tijdig gevraagd om 
teruggaaf. Als de termijn voor het indienen van een verzoek om teruggaaf is verlopen zal de rechtbank een beroep 
tegen de weigering om teruggaaf te verlenen afwijzen, tenzij de verzoeker voldoende heeft gedaan om zijn recht 
op aftrek van voorbelasting geldend te kunnen maken. Een voorbeeld daarvan is dat hij in zijn aanmelding als 
ondernemer al een verzoek om teruggaaf heeft gedaan. Bron: www.crameraccountants .nl

BEURSOVERZICHT  2016
Januari

Horecava 
Amsterdam Rai, Amsterdam

11 t/m 14 Januari 
www.horecava.nl

GastroTek
Messe Kalkar

25 t/m 26 Januari
www.messekalkar.de

Februari 
Horeca Event TT Assen

TT Assen
15 t/m 17 februari

www.horecaeventt.nl

Maart 
Zeeuwse Horecabeurs Goes

Zeelandhallen, Goes
7 t/m 9 maart

 www.horecabeursgoes.nl

Internorga
Messe Hamburg
11 t/m 16 Maart

www.internorga.com

Prowein
Messe Düsseldorf
13 t/ m 15 Maart

www.prowein.com

Horeca  & Food Inspiratie Venray
Evenementenhal Venray

21 t/m 23 Maart
www.evenementenhal.nl/venray

Horeca en RecreatiebeursTexel
15 maart 

www.horecabeurs-texel.nl

Noord Hollandse Horeca Beurs
AZ Stadion Alkmaar

21 t/m 22 maart
www.nhh-beurs.nl

 September
Horecabeurs Noord-Brabant

Autotron. Rosmalen
12 t/m 13 september

www.horeca-beurs.nl

Gastvrij Rotterdam
Ahoy

19 t/m 21 september
www.gastvrij-rotterdam.nl 

 Horeca  & Food Inspiratie Hardenberg
Evenementenhal 

26  t/m 28 september
www.evenementenhalhardenberg.nl

Vakbeurs Foodspecialiteiten,  
Houten

27 t/m 28 september
www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl

Oktober 
BBB

Mecc Maastricht
10 t/m 12 oktober 

www.bbbmaastricht.nl

Horecabeurs Noord Nederland
Martinikerk, Groningen

oktober
www.horecagroningen.nl

November
Gastronomie

Jaarbeurs Utrecht
7 t/m 8 November

www.gastronomie.nl

Welcome
Evenementenhal Gorinchem

14 t/m 16 November
www.evenementenhalgorichem.nl

Horeca Expo GentFlanders Expo, 
Gent Belgie

20 t/m 24 November
www.horecaexpo.be



Download de Tabster-app, 

meld jezelf aan en open met 

één tik een groepsrekening. 

De drankjes komen via de 

kassa in de app terecht, die 

het bedrag over iedereen

verdeelt. Bij vertrek wordt 

jouw totaalbedrag auto-

matisch van je rekening 

afgeschreven.

Tabster
Het nieuwe betalen in de horeca

Kasstaat is software opgezet 

voor en door horecaonder-

nemers. Met deze applicatie 

beheer je je volledige 

kasadministratie online,

waardoor je al snel 

gemiddeld 2,5 uur per dag 

bespaart! Ook te koppelen 

aan je boekhoudpakket.

H E N G E L O    A M S T E R D A M                  B R E D A    D E N  H A A G    E M M E L O O R D    

HORECA
EFFICIËNT WERKEN EN 

KWALITEIT VERBETEREN

5. Rapportage

2. Kasboek

3. Controle

1. Kassaregistraties

Zo werkt het...

Eijsink weet wat telt: topkwaliteit, uitstekende 
service en oplossingen op maat. Onze dienstverlening 
is breed: alles van kassa’s en personeelsplanning tot 
bar-/keukenmanagement en zelfs webshops. 
Zo hebben we altijd dé oplossing voor jouw bedrijf!

EIJSINK AFREKENSYSTEMEN

Kasstaat
De link tussen kassa en administratie

4. Boekhouding

STAND NUMMER 01.450

WWW.EIJSINK.NL  /  074 250 55 00
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