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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.

Topchef Tjitze van der 
Dam doet graag iets 
terug voor de wereld
         ‘Het is nergens voor nodig op je eigen 
                          eilandje te blijven zitten’

Het is al haast 2 maanden geleden, dat de  
24-uurs benefietactie voor dance4Life 

plaatsvond in Pressroom Amsterdam in 
het INK hotel. Toch is initiatiefnemer en 

bedenker Tjitze van der Dam nog steeds 
vol van het evenement. “We hebben 
met in totaal 24 sterrenchefs, onder 
wie helden als Menno Post, Sydney 
Schutte en Syrco Bakker de sterren 
van de hemel gekookt. Dat zoveel 

topkoks zich belangeloos inzetten voor 
het goede doel, vind ik echt grote klasse,“ 

aldus de jonge Executive Chef. 

Boothstock dancefestival 
viert 5-jarig bestaan met 
kwaliteitswijnen
De vijfde editie van het Boothstock festival, het 
grootste dance festival van Rotterdam in het 
Kralingse Bos, wordt op zaterdag 11 juni niet alleen 
gevierd met een indrukwekkende line-up, maar ook 
met de introductie van kwaliteitswijnen. Denk aan 
een Chardonnay van het wijnhuis Barefoot of een 
Spaanse rode wijn van het wijnhuis Torres. 

The Boathouse Rotterdam 
officieel geopend
Onder een overweldigende belangstelling van zo’n 
400 genodigden onthulden burgemeestersvrouwen 
Erahoutan en Opstelten onlangs  ‘The Boathouse’ 
in Rotterdam. Een grote rode strik werd feestelijk 
verwijderd van het pand en de officiële opening 
van de nieuwe horecalocatie was een feit. In nauwe 
samenwerking met Schmidt Zeevis serveert The 
Boathouse iedere dag van de week kwalitatieve 
lunchgerechten, allen bereid met dagverse 
producten.  Reserveer op  traditionele wijze een 
gezellige tafel met meerdere gasten, of schuif lekker 
informeel aan bij één van de statafels. The Boathouse 
Kralingen is tevens exclusief af te huren voor feesten 
en partijen tot zo’n 600 personen. 

Bouter & Kok gaat verhuizen naar Spaanse Polder!
Vanaf 13 juni zit Bouter & Kok in het nieuwe pand in de Spaanse Polder. Dit pand is 
gevestigd naast de Zegro aan de Industrieweg 1 te Rotterdam. Voorheen zat Engelen 
keukens in dit pand. Op deze nieuwe locatie, met 4000 m2 verkoopvloer, zal de 
formule van Bouter & Kok veel beter tot zijn recht komen. Goede bereikbaarheid, gratis 
parkeerplaatsen en een uitstraling die bij de formule past, geven Bouter & Kok veel 
vertrouwen in de toekomst. Goed om te weten is dat Bouter & Kok een samenwerking 
zijn aangegaan met Goos Horeca. Vanaf 13 juni wordt de klant ontvangen op de nieuwe 
locatie door het vertrouwde verkoopteam. Nestlé brengt water 

verbruik fors terug
De 2030 Water Resources Group 
verwacht dat rond 2030 wereldwijd 
de vraag naar veilig en schoon water 
40% hoger ligt dan het aanbod. Als 
grootste voedingsmiddelenbedrijf 
ter wereld, neemt Nestlé de 
verantwoordelijkheid om water zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Door 
veel zuiniger om te gaan met water 
wil Nestlé een belangrijke bijdrage 
leveren aan de toekomst van water. 
Niet enkel in de fabrieken, maar in 
de gehele productieketen, van boer 
tot bord. Welke maatregelen Nestlé 
heeft getroffen om efficiënter met 
water om te gaan, staat in het meest 
recente CSV rapport van Nestlé. 

HANOS lanceert FoodXperience
Op 18 april jl. heeft HANOS ‘FoodXperience’ gelanceerd. Hét online inspiratieplatform 
voor de horecaprofessional, boordevol inspiratie, innovatie en creativiteit. 
FoodXperience is een online community. Een plek waar bezoekers worden geïnspireerd 
met brancheontwikkelingen, nieuwe producten, interviews met vakgenoten en 
kwalitatief hoogstaande recepten. Vanuit het platform worden ook speciale FoodXevents 
georganiseerd, met toonaangevende programma’s en met sterrenchefs van over de hele 
wereld. 

Eerste Popsicle Bar in Nederland 
opent in Amsterdam: IJsmanschap
De eerste Popsicle Bar in Nederland opende onlangs 
zijn deuren: IJsmanschap. Het concept, door 
ondernemer Martijn Doets opgepikt vanuit Amerika, 
is simpel; ambachtelijk ijs op een stokje. Met smaken 
als Champagne-framboos, Marsala met gepocheerde 
vijgen en Vietnamese Iced Coffee op de ijskaart, tilt hij 
de huidige ijscultuur naar een hoger niveau. Voeg daar 
heerlijke koffie en een urban uitstraling aan toe en een 
nieuwe hotspot in Amsterdam West is geboren.

16807: Heerenveen voormalig beke
nde De Muis , feestcafe ? disco ?
club ? cafe ? te huur , lagere instap
huur mogelijk, zeer lage overname
Henk Hosper EIGEN HORECA
MAKELAAR

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

17286: Eetcafé restaurant Amster
dam Noord NDSM VRPR: €45.000,-
Hans Berg 06-51354528 KLAAS
SEN BV

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

16547: Herberg 't Klosterke Den
Hout. Vraagprijs: € 475.000,00 k.k..
info: 076-5230060 of bij HORMAX.

16643: Binnen en buiten Horecafaci
liteiten Zwembad de nieuwe Hateb
oer Sittard
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✔ weegapparatuur
✔ vaatwassers
✔ bakwanden
✔ snijmachines
✔ gasfornuizen
✔ afzuigkappen

✔ 1000 of meer artikelen
✔ totale inrichting (ook leasing)
✔ professioneel advies
✔ 24-uurs service
✔ 7 dagen per week
✔ bezoek onze showroom

 Kiotoweg 36 • 3047 BG Rotterdam • T: 010 - 462 38 53 • F: 010 - 437 52 29 • E:info@elbro.nl • I: www.elbro.nl

PRIJSVOORDEELSTAFFELKORTING FRANCO LEVERING GEEN MINIMUM

• Kleur Q-lights® refills naar keuze
• Prijs per doos: € 23,95 (excl. btw)
• Actie geldig van 10-05-2016 tot 08-06-2016

Nu bij 5 dozen 
Q-Lights® Refills een 
gratis voorraadpot met 
36 geur theelichtjes!

gratis
bij 5 dozen

Q-lights® Refills

geschenk

Waarom ben je zo enthousiast over  
je inzetten voor het goede doel? 
“Ik vind het fantastisch dat er zoveel Michelinsterren-
chefs de moeite nemen om bij elkaar te komen 
om samen te koken voor het goede doel. Het is 
natuurlijk goed om iets terug te doen voor de wereld 
en je daarvoor in te zetten. We hebben gekozen 
voor dance4Life, omdat dit een jonge en energieke 
organisatie is die zich succesvol inzet op een 
wereld zonder aids, ongeplande zwangerschappen 
en seksueel geweld. Met het event hebben we 
natuurlijk een leuk bedrag bij elkaar gekookt. Maar 
belangrijker is misschien nog wel, dat we iets los 
gemaakt hebben. Waardoor hopelijk anderen ook 
weer gaan nadenken over het probleem en er 
wellicht iets mee gaan doen.”

Hoe is het evenement verlopen? 
“Het evenement zelf verliep soepeltjes. Alle 
betrokkenen hebben hard en goed gewerkt en 
daar ben ik trots op. We hebben het echt samen 
gedaan. Ik vind trouwens dat als je werkzaam bent 
in het topsegment van de horeca, je je best bewust 
mag zijn van de invloed die je hebt. Je kunt events 
organiseren en daarmee dus iets goeds doen voor 
de wereld, maar je kunt ook je kennis op een andere 
manier aanwenden. Omdat we zo duidelijk zien hoe 
de voedingsindustrie in elkaar steekt, zouden we ook 
kunnen bijdragen aan het bewustwordingsproces 
op het gebied van gezonde voeding.”

vind je het leuk om bij te dragen aan 
dat bewustwordingsproces? 
“Het geeft serieus voldoening mensen te 
inspireren om na te denken over wat ze 
in hun mond stoppen. We hebben nu 
eenmaal onze voedingsstoffen nodig 
om ons gezond te voelen en om goed 
te kunnen functioneren. Ik ben echt anti 
fastfood, want het is onmogelijk om een 
goede burger aan te bieden voor een 
euro. Dat bestaat niet. De schijf van vijf, 

geeft mij genoeg handvaten. Bij ons in 
Pressroom wordt gekookt met eerlijke producten. 
Dat vind ik net zo belangrijk als verfijnde smaak en 
mooie structuren van een gerecht.”

Weten we wat we eten in nederland? 
“Het valt me zeker op dat er in Nederland een 
bewustwordingsproces op het gebied van gezonde 
voeding gaande is. Mensen zijn ook steeds meer 
op zoek naar het verhaal achter een product. Waar 
heeft een koe gegraasd, hoe en wanneer is een vis 
gevangen en in welke aarde groeide deze sla? We 
willen het weten. Er is al een grote slag gemaakt, 
denk ik. Al kijk ik alleen naar hoe mooi beetgaar 
de sperziebonen tegenwoordig bij mensen thuis 
worden gekookt. Vroeger bij mijn oma werden die 
echt nog stuk gekookt.”

Je vindt het echt leuk hè,  
evenementen organiseren? 
“Events organiseren is geweldig om te doen. 
Iedereen leert er zoveel van. Het inspireert me als 
leidinggevende, de samenwerking met andere 
chefs wordt groter en het is nog leuk ook. Vroeger 
zaten chefs allemaal op eigen eilandjes hun dingetje 
te doen. Ik ben zo blij dat dit verandert. Nu is er 
onderling contact, we praten met elkaar en iedereen 
telt zich open. Uiteindelijk is dat goed voor het vak in 
zijn geheel. Op deze manier krijgen ook jonge koks 
er weer zin in en dat is nodig, want we hebben nog 
steeds gebrek aan gemotiveerde mensen.”

is het eigenlijk anders koken in een  
restaurant van een hotel? 
“In een hotel-restaurant als het onze, wordt op een 
heel andere manier gekookt dan in de keuken van 
een klein restaurant. Alles moet natuurlijk op papier 
verantwoord worden en dat is een echte uitdaging, 
telkens weer. Je hebt ook niet alle tijd om een 
gerecht te perfectioneren. Komt nog bij dat je het 
politieke spel moet leren begrijpen. Ik vind het in 
ieder geval erg boeiend en gelukkig heb ik na een 
dag vol meetings en dergelijke, ‘s avonds nog de tijd 
om in de keuken aanwezig te zijn. Koken is en blijft 
mijn grootste hobby en het fantastisch je visie te 
mogen uitdragen.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
“Ik vind mijn werk geweldig en heb nog een heleboel 
dromen. Evenementen organiseren vind ik te gek en 
wil ik ook blijven doen. Het is gewoon leuk om iets 
goeds te doen voor de wereld, mensen bij elkaar te 
brengen, lekker eten te maken en plezier te hebben. 
Mijn hele leven is bijzonder en daar ben ik blij mee. 
Tegelijkertijd hoop en wens ik dat het leven van 
iedereen bijzonder is.”

In ’t kort 
Tjitze van der Dam is een jonge chef met vanaf 

jongs af aan veel ervaring in topzaken en met 

kookwedstrijden. Hij is werkzaam als Executive 

Chef van het INK hotel in Amsterdam met 

restaurant Pressroom onder zijn leiding. De 

nuchtere en ambitieuze Fries, geboren in het 

dorpje Jubbega, verhuisde op zijn 22e naar 

de buurt van Haarlem om carrière te maken. 

Hij werkte onder andere als sous chef bij Ron 

Blaauw. Na zijn overstap naar het westen gaat 

Tjitze ook meer events organiseren. Zo heeft 

hij een 24 uurs kookmarathon georganiseerd 

met alle Nederlandse topchefs voor Serious 

Request en zette hij zich onlangs in voor 

dance4Life. 

Topchef Tjitze van der 
Dam doet graag iets 
terug voor de wereld
           ‘Het is nergens voor nodig op je eigen eilandje te blijven zitten’

Het is al haast 2 maanden geleden, dat de 24-uurs benefietactie voor dance4Life 
plaatsvond in Pressroom Amsterdam in het INK hotel. Toch is initiatiefnemer en 

bedenker Tjitze van der Dam nog steeds vol van het evenement. “We hebben 
met in totaal 24 sterrenchefs, onder wie helden als Menno Post, Sydney 
Schutte en Syrco Bakker de sterren van de hemel gekookt. Dat zoveel topkoks 

zich belangeloos inzetten voor het goede doel, vind ik echt grote klasse,“ aldus 
de jonge Executive Chef. 



4 HorecaSite.nl mei 2016

                                                                                                                                                

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

                                                                                                    

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

                                                        

                                                        

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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 

                                                                                                    

16801: LEEK CAFÉ DE VAART.
Net huiskamercafé in het centrum
incl. woning op grote kavel eigen
grond. Info: 06 11316610WWW.
BERENDSCHOTHORECA.NL

                                                                                                                                                

16743: Espressobar op A1 locatie
stad Groningen. tot.opp. 145 m². 40
pers. in monumentaal pand. Info
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
0620060969

                                                                                                    

                                                                                                                                                

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

16994: Horecalocatie aan A7,
afslag Winschoten. 20.000 m2,
waarvan 1400m2 gerealiseerd. Vraa
gpr.:€995.000 kk, Huurpr: €99.500
pj. Voor info: Makelaardij HELD3R,
Kiek Busquet 06-20060969

8659: (VMH1100) LUNCHROOMD
AGZAAK MET TERRAS, PROV
GRONINGEN.Wubbolt 0591-
522944

                                                                                                    

16641: Restaurant 't Hart van
Haren, 101m2 met terras van 70m2
GWInv €74.500,-, huur €2880 pm.
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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

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

                                                                                                    

11964: VMH-1120 (Opvolging gezo
cht) Groot zalen-partycentrum Prov.
Gron. (Wubbolt) T.0591-522944   

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

17271: Herberg De Blankehoeve
Noordlaren. 872 m2, 12 hotelkam
ers + woning Huurpr. €60800 pj,
GWinv. €319500,- Voor meer info
Makelaardij Held3r Kiek Busquet
06-20060969

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                                                           

16993: Snackbar 't Centrum
Winsum 64 m2 met terras en
woning  Vraagpr.: €399.500k.k.
GWInv.: €155.000,- Voor meer info:
Makelaardij HELD3R, Kiek Busquet
06-20060969

 

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

            

16696: VMH-1230 Kleinschalig
Hotel met Restaurant. Tel.inl.Wubb
olt 0591-522944

                                                                                                                                                

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

16904: Ter overname aangeboden
dagzaakrestaurant Salsa. Gunstig in
het winkelgebied van Hoogeveen.
ruim terras ideaal voor starters.tel
0651200621 HW Winkel EIGEN
HORECA MAKELAAR   

                                                                                                    

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

                                                                                                                                               

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

 

17036: VMH-1237 Kleinschalig
Hotel-Restaurant op De Hondsrug
van Drenthe. Tel.inl. Wubbolt 0591-
522944  

                                                                                                                                                

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

                                                        

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

                                                                                                    

                                                                                                                                                

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

                                                                                                   

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

15894: In het centrum gelegen van
Zuidwolde,recent geleden geop
ende grillroom pizzeria "Yusuf"gratis
parkeren.info 0651200621 EIGEN
HORECA MAKELAAR

 

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

HorecaSite.nlGroningen

HorecaSite.nlDrenthe

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Willem Winkel 
06 - 51200621

drenthe@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN DRENTHE

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed

Meer dan 2200 Horecabedrijven te koop
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Aankoop, Verkoop
Huur, Verhuur

Waardeberekening / Taxatie
(OG, Inventaris, Goodwill)
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16804: Assen cafe in centrum, lage
overname Henk Hosper EIGEN
HORECA MAKELAAR

                                                                                                                                                

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

                                                                                                   

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

 

16697: VMH-1232 (Pannenkoek)Re
staurant met woning. Tel. Inl. Wubb
olt 0591-522944

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

16701: VMH1-1209A Hotel Odoorn 
Bistro La Finca. Tel. Inl. Wubbolt
Horeca Makelaardij 0591-522944 

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        
                                                                                                   

13733: VMH-1082 VERKOCHT
Beleggingspand. Tel inl.0591-
522944     

 

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

                                                                                                                                                

                                                                                                    

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

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

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

                                                                                                   

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

17295: VMH-1242 Grieks specialitei
tenrestaurant ZO Drenthe. Tel.INl.
0591-522944

 
                                                                                                    

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

                                                                                                   

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

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

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

 

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

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                                                            

17291: Doorgaande weg in Nieuwla
nde ligt de "dorpskern", goed onder
houden en goed resultaat. info HW
Winkel 0651200621 EIGEN
HORECA MAKELAAR

                                                                                                                                                                                            

17293: VMH-1240  BELEGGINGSP
AND Horeca- winkelpand in verhuu
rde staat centrum Coevorden. Tel
0591-522944

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                
            

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

11735: (VMH1168)(PACHT-HUURK
OOP) Café Rest. Zaal Cafetaria en
bovenwoning Oost Drenthe. Wubb
olt 0591-522944
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13069: Restaurant Ophatsum Fr.
Vraagpr.: 375.000 kk. Gunstige
Overname. info. Makelaardij
HELD3R Kiek Busquet 06 20060
969

                                                                                                                                                

16777: Harlingen Bekend restaurant
- wijnbar Ons ..... in centrum staat
ter overname ! Goede stabiele
omzet, geen verplichtingen. Nadere
info bij Henk Hosper EIGEN
HORECA MAKELAAR

16803: Friesland, Discrete verkoop,
bekend restaurant zalencentrum
met rijke historie. INFO: 06.1131661
0WWW.BERENDSCHOTHORECA.
NL

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

16778: Wolvega pand te koop of te
huur ! Groot cafe met zaaltje en
ruime bovenwoning. Ideaal voor
dartcafe  feestcafe . Info bij Henk
Hosper EIGEN HORECA MAKEL
AAR

                                                                                                    

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

                                                                                                    

16805: Dokkum De Koffiepot, geren
ommeerde dagzaak ter overname
Henk Hosper EIGEN HORECA
MAKELAAR

                                                                                                    

16807: Heerenveen voormalig beke
nde De Muis , feestcafe ? disco ?
club ? cafe ? te huur , lagere instap
huur mogelijk, zeer lage overname
Henk Hosper EIGEN HORECA
MAKELAAR

                                                                                                   

16782: Zuid Friesland restaurant
hoge omzet in stille verkoop. Info
Henk Hosper EIGEN HORECA
MAKELAAR

16027: VMH-1229 PACHTERS
GEZOCHT zonder instapkosten en
lage pacht.

HorecaSite.nlDrenthe

HorecaSite.nlFriesland

15836: Sneek .In het centrum en 
aan de gracht gelegen een restaur
ant van 110 m2 begane grond , op
verdieping voorbereiding - ruimte e.
d. bovenwoning  .Fraaie terrasmoge
lijkheden voor een 60 tal gasten .
Info: Edens Makelaars of www.eden
smakelaars.nl

 

16809: Leeuwarden centrum 100
m² lichte horeca lage overname
huur Henk Hosper EIGEN HORECA
MAKELAAR

                                                                                                   

16069: In het centrum van Leeuwar
den te huur horeca ruimte , u heeft
plaats voor 50l gasten Het bedrijf is
gevestigd in de leukste winkelstraat
van Leeuwarden landelijke verkiez
ing in 2015  . Het pand is te huur m
z  overname inventaris . www.edens
makelaars.nl

 

16771: Workum Ter overname het
bekende restaurant De Wijnberg -
de herberg van Oom Lammert en
Tante Klaasje in het centrum van
Workum. Inlichtingen bij Henk
Hosper EIGEN HORECA MAKEL
AAR

                                                                                                   

17292: VMH-1239 Brasserie Restau
rant in zeer toeristische plaats. Tel.
Inl. 0591-522944

17246: Pachter gezocht voor een
restaurant in Heerenveen.

 

16773: Burgum 't Somerhuys, dagz
aak  restaurant Wegens naderen
van de pensioenleeftijd nu ter overn
ame !!  Informatie bij Henk Hosper
EIGEN HORECA MAKELAAR

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                        
                                                                                                    
                                                                                                                                               

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

 

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Henk Hosper 
06 - 83211647

friesland@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN FRIESLAND

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.

april.indd   3 29-04-16   15:06
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andERE HoREca

veel vraag naar 
Wel bijzonder dat er in de grootste badplaats van 
Nederland nog geen strandrestaurant was dat alle 
vier seizoenen open mocht zijn. Jarenlang heeft 
Peter Ludovici, de vader van Kim, in de Haagse 
gemeenteraad ‘lopen leuren’ om een vergunning 
voor een jaarrond-exploitatie op het strand van 
Scheveningen. Het had steeds maar geen succes, 
maar daar is nu dan toch eindelijk verandering in 
gekomen. “Er was zo ontzettend veel vraag naar 
een strandrestaurant dat ook in de winter open is. 
Of het nu juli is, oktober of januari: er komen altijd 
mensen naar het strand. Bij ons kunnen mensen altijd 
behaaglijk zitten. We hebben heaters op het terras 
en binnen kunnen de gasten door de grote schone 
ramen ook het strand en de zee zien.”

een reus van een restaurant 
De Waterreus is daadwerkelijk een reus van een 
restaurant. In totaal zijn er zo tussen de 800 en 900 
zitplaatsen. Het terras heeft een oppervlakte van 1500 
m2 en het restaurant binnen is ook nog eens 500 m2. 
“Van oudsher waren het vooral mensen van 65 plus 
tot hoogbejaard die hier kwamen genieten van het 
uitzicht en een lekker visje kwamen eten. Nog steeds 
ontvangen we met plezier veel gasten van deze 
leeftijd. Daarnaast spreken we nu ook mensen aan 
vanaf ongeveer 35. Iedereen voelt zich thuis bij ons 
en dat is dan ook precies de bedoeling. Onze gasten 
komen hoofdzakelijk bij ons uit de buurt. Naast de 
‘gewone’ bezoekjes voor een hapje of een drankje, 
worden er bij ons ook veel verjaardagen en bruiloften 
gevierd. Ook voor bedrijfsuitjes zijn we nog steeds de 
aangewezen partij.”

Geen dag is hetzelfde
Strandrestaurant De Waterreus zit op een toplocatie: 
op het sportstrand en te midden van diverse 
surfscholen. De bezoeker kan in de winter vrij 
parkeren en het uitzicht is eigenlijk altijd fenomenaal. 
“Gasten komen vaak naar ons toe om rustig te zitten 
en van het uitzicht te genieten. Er varen bootjes langs, 
er zijn surfers te zien en er gebeurt van alles en nog 
wat op het strand. Geen dag is hetzelfde en er is 
altijd wel iets te zien. Toch houden we de rust er in en 
daarom staat de muziek bij ons ook nooit hard.”

tof Schevenings 
Zelf omschrijft Steve de entourage van zijn zaak met 
gepaste trots als ‘tof Schevenings’. Van origine komt 
Steve uit de wereld van de verbouwingen en vormt 
dus een gouden team met zijn vrouw Kim. “Kim komt 
uit een echte Scheveningse horecafamilie en is min of 
meer op het strand geboren. Er is in mijn ogen niemand 
die beter is in het runnen van een horecazaak dan zij 
is. Gastvrijheid is haar met de paplepel ingegoten. 
De Waterreus staat haar fantastisch. Zelf ben ik ook 
verliefd op de horeca geworden. Ik houd van de 
dynamiek van de strandhoreca. Zo is er niemand en 
nog geen tien minuten later zit de hele zaak vol.”

verse vis 
Dat het restaurant vlakbij de haven ligt, is zeker terug 
te zien op de kaart waarop vooral veel verse vis te zien 
is. “Gasten komen bij ons om te ontbijten, te lunchen 
of om te dineren. Lekker borrelen of een kop koffie 
met huisgemaakte appeltaart, dat kan natuurlijk 
ook. Naast gerechten als Pulled Porc, zijn de schaal- 
en schelpdieren en de vis zeker de hardlopers. Onze 
Scheveningse vissoep is geliefd, maar we hebben 
ook Black Tiger Gamba’s, kreeft en sliptongetjes. Een 
glaasje met bites doet het ook altijd goed. We hebben 
van alles. Van garnalenkroketjes tot calamaris met 
citroen en aioli.”

eén grote familie 
Steve is trots op de leuke jonge crew die werkzaam is 
in De Waterreus. Kim en hij zien het team niet echt als 
personeel. “We zijn eerder een soort grote familie en 
hebben veel voor elkaar over. Het is lastig om goed 
personeel te krijgen, maar wij hebben echt mensen 
die zich met hart en ziel inzetten. Bij ons krijgt een 
kelner zijn eigen wijk en die gaat hij echt een beetje 
als zijn eigen winkeltje zien. Hoe beter hij zijn best 
doet, des te meer fooien hij krijgt en dat werkt als een 
tierelier. Gastvrijheid vinden we erg belangrijk. Dat 
begint al bij de deur.”

De Waterreus is als sinds 1982 een begrip in Scheveningen. 
Sinds 3 jaar is de strandtent in handen van Kim Ludovic en Steve 
Willeijns. Het oude restaurant werd afgebroken door het jonge 
ondernemerspaar en sinds kort staat er een fonkelend nieuw 
paviljoen klaar om het hele jaar door gasten te herbergen. 
“De officiële opening van het eerste jaarrond restaurant 
op Scheveningen vond plaats op 15 april met aansluitend 
spectaculair vuurwerk boven de zee. Onze gasten lieten 
weten de stoere en toch huiselijke uitstraling te waarderen. 
Wij hebben alle vertrouwen in de toekomst, “ aldus Steve. 

De Waterreus is voortaan 
het hele jaar geopend

‘We hebben er echt hard voor moeten knokken’
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17241:  Dit lokaal zeer bekende rest
aurant bevindt zich middenin de
stad.

                                                                                                                                                                                            

17211: HORECAZAKEN EU biedt
aan: de Stadsbrasserie te Almelo.
Overname: € 100.000,--

                                                                                                   

17325: Te koop prachtig Restaurant
bij centrum Oldenzaal, bel Twentse
Horeca 06-53931329

 

17142: VMH2-308 BBQ restaurant
in Hengelo (O). Vr.pr. inv.g.w: €.
128.000,- Huur: €.1.958,- HBC
0571-290690

                                                                                                   

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

 

12989: VMH2-413. Horecapand in
goede wijk Enschede. Hr: €.2.500,-
of pand te k. €.295.000,- HBC 0571-
290690

                                                                                                                                               

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

 

17046: Te Koop: Brasserie Holten
€.169.000,- Inv.& Gw. Hr €.2.250,-
p.m. excl. Horecapachter 06-15048
789  

                                                                                                                                               

17405: Nijverdal, Op de kruising
van de Grotestraat en de Joncheere
laan is dit pand met terras te huur.
Prima geschikt voor een ijssalon,
lunchroom, croissanterie enz. info;
0548-613703 en axxentus.nl

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

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

 

16989: Toa centrum stad Overijssel,
prachtige, sfeervol restaurant. Gele
gen op een hoek, aan stadsplein
met ruim terras, 80 stoel Modern
bedrijf met hoge plafonds Goed
geoutilleerde keuken Biologisch
ingestelde keuken 38 stoelen norm
aal, 46 max.  Huur ca. € 2.200,=
excl. BTW. Na 2017 € 2.600,= De
vraagprijs € 149.500,=.  Alleen serie
uze gegadigden met voldoende fina
nciële middelen! Bel Hevesta 06-
53291399 

                                                                                                   

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

 

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

                                                        

16776: Casco centrum van Steenw
ijk 170 m²horecaTe huur,geen overn
ame Info Henk Hosper EIGEN
HORECA MAKELAAR

                                                        
                                                                                                   

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

 

14720: Ter overname Lunchroom in
winkelcentrum de Vijfhoek in Oldenz
aal. Bel Twentse Horeca 06-53931
329

                                                                                                    

16710: Midden in het uitgaansgeb
ied van Nijverdal ligt Music Café
Skyline. Axxentus 0548-613703.

                                                        

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

                                                        
                                                                                                                                                

16768: Direct gelegen in  bij  het
centrum van Leeuwarden , bieden
wij aan : Een zeer smaakvol en perf
ect ingericht restaurantbedrijf . Werk
elijk alles is in dit bedrijf aanwezig
om een goede exploitatie te realis
eren .Verdere info bij Edens Makel
aars of kijk op www.edensmakela
ars.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 .

                                                                                                                                               

17328: EDENS MAKELAARS ;
Wegens omstandigheden bijna nog
nieuw cafetaria - snackbar te overn
ame . Woonruimte mogelijk . Ruim
terras . vraag info of kijk op www.
edensmakelaars.nl voor informatie .

 

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

                                                                                                    
                                                                                                   

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

 

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Gerard Kiphardt 
06 - 38448844

gerard@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN OVERIJSSEL

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.

Oostergrachtwal 51
8921 AB Leeuwarden

Edens Makelaars
Oostergrachtswal 51
8921 AB Leeuwarden
058 - 216 24 23
edensmakelaars@hetnet.nl
www.edensmakelaars.nl

ABéMA Vastgoed BV. Horecamakelaar BRABANT, LIMBURG
Jos Buijtels sinds 1995 06-55 11 35 60
 - Bedrijf kopen of verkopen 
 - Bedrijf huren of verhurenABéMA
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15969: Restaurant-zalencentrum
Friesland. Vr.pr. €.245.000,- Huur.
€.12.500,- pm. Horecapachter 06-
15048789

                                                                                                                                                

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.

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                           

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

 

17335: EDENS MAKELAARS . Te
koop Restaurant  Eetcafé met Café
functie , geschikt voor diverse
horeca invullingen . Bedrijfswoning
aanwezig met o.a. 3 slaapk . 058 -
2162324 of www.edensmakelaars.nl
Lid: VMH

                                                                                                                                                                                            

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

            

16781: Wolvega op A1 lokatie
gelegen restaurant. Redelijke overn
ame prijs en lage huur. groot terras
in centrum van Wolvega Info Henk
Hosper EIGEN HORECA MAKEL
AAR

16811: WEST TERSCHELLING,
OKA 18 het gezelligste danscafé
van het eiland, inv-OG incl. woning.
INFO: 06.11316610WWW.BEREND
SCHOTHORECA.NL

STAVOREN, (EET)CAFE-RESTAURANT IT HEAREHUS
MOOIE KANS VOOR HORECA ONDERNEMERS/LIEFHEBBERS!!
KARAKTERISTIEK PAND, BIJZONDERE LOCATIE!
CASCO OPGELEVERD, GEEN OVERNAME, NAAR EIGEN WENS IN TE RICHTEN DUS!
HUUR: IN OVERLEG WORDT VERGOEDING VASTGESTELD, INCL WOONRUIMTE!!
Huur: vergoeding in overleg Inventaris: € 0,- (casco)

BERENDSCHOT HORECA
06 11316610 (ook via What’s App)

info@berendschothoreca.nl
www.berendschothoreca.nl

april.indd   4 29-04-16   15:06
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17184: Compleet Restaurant(Sushi
All You Can Eat wok) centrum Ede
420 m2 Huur €3950 pm, gdwinvt vp
€92.500

                                                                                                                                                

17245: Voor een vakantiepark van
TopParken zijn wij per direct op
zoek naar een horecapachter.

                                                                                                                                                

17220: Gezellig, zeer goed onderho
uden en goedlopend eetcaférestaur
ant in het Spijkerkwartier te Arnhem

                                                                                                                                               

12380: T.k. goed lopende Brasserie
Restaurant in centrum van Doesb
urg. Eigen Horeca Makelaar 026-
3637030

15716: Klaassen BV biedt te koop
aan: Café De Meermin te Nijmegen
(centrum), € 32.500,00 Info: 073521
6166

 

17200: BRASSERIE REGIO NIJME
GEN met prachtige jaarcijfers, fin.
mogelijk INFO 024-7440060 of
HORMAX

                                                                                                                                               

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

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

 

17202: CAFE WEST END te NIJME
GEN gemoedelijk biljartcafé GWI €
45.000,- info 024-7440060 of
HORMAX

                                                                                                                                               

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

 

17193: Te huur: Arnhem. 2500m2
Horeca en leisure. Horecapachter
06-15048789 

                                                                                                                                               

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

13901: KLAASSEN BV. Lunchroom
stad Gelderland (WIST1059)

 

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

                                                        

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

                                                                                                                                               

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

 

17029: Te Koop Hotel-Rest ***
Veluwe, Beekbergen 28 kamers.
Informatie bel Horecapachter 06-
15048789

                                                       

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

 

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

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

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Andre Lankveld 
06 - 29732420

gelderland@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN GELDERLAND

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.

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

                                                        
                                                                                                    

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

                                                                                                   

17240: Nijverdal - 289m2 casco
bedrijfsruimte. Huur €30.000,- per
jaar. Horecapachter 06-15048789

 

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

                                                                                                    
                                                                                                    

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

                                                                                                                                               

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                    

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

                                                                                                  

11969: VMH2-396. Hotel-theehuis-
rest. NO-Overijssel. Vr.pr.€.535.
000,- k.k. Inv. €.60.000,- HBC 0571-
290690

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

 

17421: Te koop Cafetaria Aalderink
shoek in Almelo. Bel Twentse
Horeca op 06-53931329

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

 

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

                                                                                                    

16314: Ommen Plein-Eetcafé
170m² Terras 75m² Woning 120m²
Prijs N.O.T.K. Huur €2.345 Gerard
Kiphardt EIGEN HORECA MAKEL
AAR 06 38 44 88 44

                                                        
                                                                                                    

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

                                                                                                    

16118: Casco horecapand in
Hattem-C Huur €.3.000,- p.m. Horec
apachter 06-15048789

                                                                                                                                                
                                                        
                                                        
                                                                                                   

16783: Steenwijk cafe in centrum in
stille verkoop. Info Henk Hosper
EIGEN HORECA MAKELAAR

 

15901: Hotel-restaurant in Wannep
erveen. Inv.gw op aanvraag. Hr. €.
10.000,- p.m. Horecapachter 06-
15048789

                                                        
                                                                                                    

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

                                                        
                                                                                                                                                

15809: Restaurant in Zwolle-C. Vr.
pr. €.125.000,- Huur: €.4.000,- p.m.
Horecapachter 06-15048789

                                                                                                    
                                                        
                                                        

13363: VMH2-420 Croissanterie in
stad in Twenthe. Vr.pr.: op aanvr
aag. Hr. €.3.375,- p.m. HBC 0571-
290690

                                                        

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

                                                        
                                                                                                                                                                                            

14483: Restaurant in Deventer-C.
Vr.pr. inv. & g.w.:€.59.500 Hr: €.2.
600,- pm Horecapachter 06-1504
8789

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                

16411: CAFÉ REST ZAAL 380M2
IJsselmuiden-Kampen Uniek multifu
nctionele Horeca Gerard 06 38 44
88 44

                                                                                                                                                                                            

17337: VMH2-328 Brasserie in
Overijssel. Vr.pr. inv.g.w.: €.98.000,-
Huur: €.1.625,- p.m. HBC 0571-
290690

                                                                                                                                                                                           

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

 

15289: VMH2-318 In prijs verlaagd!
Croissanterie Kampen-C. Inv. €.20.
000,- Pand: €.155.000,- HBC 0571-
290690

                                                                                                                                                                                            

17373: VMH2-352 Prachtig gelegen
restaurant in NO Overijssel. Vr.pr.
gwinv.: €.120.000,- HBC 0571-
290690

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

17159: Afhaal- en bezorgrestaurant
in Hengelo Ov ter overname. Bel
Twentse Horeca tel. 06-53931329.

                                                                                                                                                                                            

16836: I.v.m. ziekte ter overname
top café 'n Deurloop in Ootmarsum.
Bel Twentse Horeca  06-53931329.
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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

NU: 119,-NU: 1.365,-

APPARATUUR VOOR HORECA EN PROFESSIONALS

UIT EIGEN MAGAZIJN GELEVERD LANDELIJKE SERVICE VEELAL UIT VOORRAAD LEVERBAAR

088-737 8484
kookapparatuur   afzuiging   koelapparatuur   vriesapparatuur   rvs meubilair   vaatwassers   kof e/thee-apparatuur   keukenapparatuur   pizza apparatuur   uitgifte   kleinmateriaal   opslag  & transport

GEEN DURE SHOWROOMS INTERNET ONLY ALTIJD SCHERPE HORECA DEALS

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt tot 5 juni 2016. De prijzen zijn exclusief BTW en verwijderingsbijdragen, druk- en zetfouten voorbehouden.                                     www.gastrodeals.nl                                         

Pro nox soepketel
Inhoud: 10 ltr.

4102.032

45,-60,-

Thermobox verrijdbaar
2x10 1/1GN

4217.022

499,-625,- 1.385,-1.846,-

CS vrijstaande friteuse
Inhoud: 2x 9 ltr.

5524.200

CK rekwerk type 100
Kunststof leggers

4114.100

CS koel/vriescel
Isolatiedikte: 80 mm

5520.100

675,-860,- v.a. 169,-226,-

Pro nox el. bakplaat glad
PBG-550
4102.018

119,-159,-

Pizzaoven Edoardo 632/2 
Capaciteit: 12 stuks

4105.122

1.270,-1.695,- v.a. 435,-580,-

CS gekoelde opzetvitrine
Diverse afmetingen

5510.600

CS glazenspoeler
ECO40 I voorlader

5505.110

Budgetline werktafel
Pro nox

4100.300

499,-628,- 1.125,-1.395,-

5510.600

499628

Maxxfrost schepijsvitrine
geschikt voor 9x 5 ltr.

4448.004

795,-1.050,-

Maxxfrost barkoeler
2 glasdeuren

4150.100

535,-710,- v.a. 345,-370,-

Glasdeurkoelkast 
Inhoud: 310 ltr.

4448.010

IJsblokjesmachine
Maxxfrost
4450.002

Afzuigkap rvs
Excl. motor, met  lters

5250.100

499,-665,- 489,-625,-

Inhou

4100.30
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VIZIER
HoREca

BEdRIjVEn In T VIZIER

over de vmH:
De Vereniging Makelaardij in Horeca (kortweg de VMH 
genoemd), bestaande uit 7 makelaarskantoren met 
9 zeer ervaren makelaars door heel Nederland  die 
allemaal gespecialiseerd zijn in de horecabemiddeling 
en taxatie. De VMH is ruim 23 jaar geleden in 1993 
opgericht door 3 ambitieuze Horeca Makelaars 
(Formosa horecabemiddeling, Wubbolt Horeca en 
HBC consulten) met als doel zich te onderscheiden op 
kwaliteit, vakkennis en betrouwbaarheid. Daarnaast 
werd er een begin gemaakt voor de bouw van een 
netwerk om het lokale aanbod landelijk aan te bieden 
en een centrale database te vergroten. Dit was de 
tijd dat iedere Horeca Makelaar zijn aanbod in de 
Telegraaf en de Horeca Misset aanbood. 

De laatste jaren is er natuurlijk veel veranderd en zijn 
de  eisen van zowel de koper als verkoper groter en 
ingewikkelder. Banken, Brouwerijen en Automaten 
handelaren financieren al jaren bijna of helemaal 
niet meer. Goodwill staat onderdruk en de prijzen 
van economische waarde voor inventaris is ook 
steeds moeilijker te verdedigen bij een financiers. 
Regelgeving wordt steeds ingewikkelder en de vaste 
kosten en inkoop prijzen voor de ondernemers de 
rijzen de pan uit. 

Kortom er is veel verandert en de VMH Horeca 
Makelaars kunnen u daar als koper of verkoper 
doorheen helpen. 

kennis en deskundigheid:
Binnen de VMH is veel kennis, ervaring en expertise 
aanwezig op het gebied van de Horeca Makelaardij 
en regelgeving. De aangesloten leden van de VMH 
(vereniging makelaars horeca) werken regelmatig voor 
en met banken, accountantskantoren, brouwerijen, 
advocaten, notarissen en curatoren. Er is regelmatig 
overleg en bijna een maandelijks vergadering met 
de leden waar de gang van zaken in de gebieden, 
regelgeving, contracten en problemen besproken 
worden. De VMH werkt met en is opgedeeld in regio’s 
zodat u altijd de makelaar aan de telefoon krijgt die 
de kennis van dat gebied heeft.

daarnaast hebben de leden de 
volgende zekerheden:
•	 	Alle	 leden	 hebben	 veel	 kennis	 van	 zaken	 en	

kennen de klappen van de horecazweep;
•	 	Alle	leden	zijn	vakbekwaam	en	hebben	altijd	een	

luisterend oor en een advies op maat;
•	 	Alle	leden	werken	met	een	derden	gelden	rekening	

of stichting derden gelden, welke onder toezicht 
staan van gerenommeerde accountantskantoren;

•	 	Bijna	 leden	 zijn	 in	 het	 bezit	 van	 de	 nodige	
makelaars-certificaten en vanaf volgend jaar heeft 
de VMH de beschikking over een 2-tal register-
makelaar-taxateurs.

De VMH leden zetten uw horecabedrijf zowel 
regionaal als landelijk op de kaart doormiddel van 
hun lidmaatschap. 

de vernieuwde website van de vmH:
De VMH heeft sinds september 2015 een compleet 
vernieuwde website die voldoet aan de eisen die 
anno 2000 nu van een website verwacht mogen 
worden. Deze website staat in directe verbinding met 
de websites van de leden, wat leidt tot een goede 
vindbaarheid. 

De opzet van de nieuwe website www.vmh-horeca.
nl is dat u met een paar simpele klikken snel en 
overzichtelijk kan zien waar wat te koop staat. Als 
u de site opent ziet u in één oogopslag alle actuele 
horecabedrijven die te koop staan in Nederland, 
Duitsland en België. Door op Google Maps kaart 
in te zoemen of door een trefwoord in te voeren 
krijgt u een voorselectie van het bedrijf dat u zoekt. 
Daarnaast kunt doormiddel van het invoeren van 
een objectnummer gezamenlijk met de makelaar 
een bedrijf doorspreken en kan hij u voorzien van 
de juiste informatie. Kortom simpel en snel zoeken. 
Zodra u het juiste bedrijf gevonden heeft klikt u op de 
link voor direct contact met de makelaar en ontvangt 
u snel en gemakkelijk de informatie om vervolgens 
een bezichtiging te plannen.

de wekelijkse nieuwsbrief:
Elke week verzend de VMH een nieuwsbrief naar 
hun database. In deze nieuwsbrief staan per regio 
de nieuwste objecten en prijsverlagingen. Deze 
database wordt per week groter wat er voor zorgt dat 
bedrijven steeds sneller onder de aandacht worden 
gebracht van zoekende ondernemers.  

De leden van de VMH 
met hun regio’s: 
Regio 1:  Wubbolt Horeca Makelaardij, werkgebied: 

Groningen en Drenthe; 0591-522944 of 
info@wubbolt.nl 

Regio 2:  HBC consultancy en Horecapachters, 
werkgebied: Overijssel, Gelderland en 
Utrecht; 0571-290690 of hbc@vmh-horeca.
nl / 06-15048789  of roelof@horecapachter.
nl 

Regio 3:  ABéMA Vastgoed en Horeca Makelaardij, 
werkgebied: Noord en Oost Brabant en 
Noord Limburg; 06-55113560 of info@
abema.nl 

Regio 4:  Makelaar in Horeca (MIH) met 2 kantoren, 
werkgebied: Zuid Holland, Utrecht en 
West Brabant. 0183-615183 (Gorinchem) / 
06-517071880 (Rotterdam-Rijmond) info@
makelaarinhoreca.nl   

Regio 5:  HVAB Horeca & Bedrijfsmakelaardij, 
werkgebied: Noord-Holland inclusief Texel, 
groot Amsterdam en Flevoland; 072-
5090770 /. 06-21208004 of info@hvab.nl 

Regio 6:  Edens Horeca & Bedrijfsmakelaardij, 
werkgebied: Friesland, NO-Polders, 
Waddeneilanden. 058-2162423 of 
edensmakelaars@hetnet.nl 

Regio 10:  HMD (Horeca Makelaardij Duitsland), 
werkgebied Oost en West Duitsland.  
0571-290690 of hmd@vmh-horeca.nl 

Landelijk; info@vmh-horeca.nl

Horecabedrijf verkopen:
Alvorens wij uw horecabedrijf in de markt brengen 
volgen er eerst een aantal stappen. Zie hieronder in 
het kort het stappenplan dat wordt afgewerkt tijdens 
een verkoopproces:

Stap 1:  Introductiegesprek met één van de VMH 
leden in uw regio; (geheel vrijblijvend)

Stap 2:  In overleg met u wordt er een 
verkoopstrategie bepaald en een advies 
gegeven;

Stap 3:  afspraken maken en gegevens verzamelen 
voor een verkoopbrochures en opstellen. 
Vervolgens wordt uw horecabedrijf door de 
VMH Leden in de markt gezet;

Stap 4:  In overleg met u worden bezichtigingen 
ingepland en uitgevoerd;

Stap 5:  Samen met de verkopende partij zullen wij 
de onderhandelingen voeren;

Stap 6:  Bij een overeenkomst worden alle 
bijkomende overdrachtseisen met uw VMH 
makelaar besproken;

Stap 7:  De definitieve overdracht en financiële 
afwikkeling. 

andere diensten van de vmH leden:
de vmH-leden behartigen de volgende belangen:
•	 De	aankoop	van	uw	horecabedrijf;
•	 De	huur/verhuur	van	uw	horecabedrijf;
•	 Het	pachten/verpachten	van	uw	horecabedrijf;
•	 De	huurkoop	van	uw	horecabedrijf;
•	 Taxaties	van	uw	horecabedrijf;
•	 Deskundig	horeca-advies.

conclusie:
Die wanneer u overweegt uw horeca-bedrijf te 
verkopen of kopen, taxateren of gewoon een advies 
wenst. Bel  of mail ons gerust!   

de vmH en haar leden bouwen aan 
de toekomst van de Horeca land.

De VMH heeft sinds september 2015 een compleet vernieuwde 
website die voldoet aan de eisen die anno 2000 nu van een 
website verwacht mogen worden. Deze website staat in directe 
verbinding met de websites van de leden, wat leidt tot een 
goede vindbaarheid. 

De VHM;Regionale horecamakelaars 
met een landelijke netwerk!

Leden gezocht voor regio’s:
De VMH is opzoek naar leden voor de gebieden: 

Regio 7; Zuid Limburg, regio 8; Zeeland, regio 9; Utrecht regio 20; België
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13396: T.kT.h. Casco horecaruimte
ca. 450 m² in Ulft. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420

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

16968: Neede,dit restaurant is geve
stigd in een groot pand met achtert
uin tegenover het nieuwe marktpl
ein. Het pand bevat een ruim restau
rant, grote keuken, berging en een
toiletgroep. Info: 0548-613703 en
www.axxentus.nl

                                                                                                    

16945:  T.k. Restaurant met een
goed bekend staande keuken in
Maurik. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

                                                                                                    

16922: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 Tk. Horeca gelegenheid
incl. woonboerderij in Baak.

                                                                                                    

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

                                                        

16890: KLAASSEN BV Centrum
Zutphen nieuw ingerichte dagzaak
met de lekkerste koffie van Zutphen.
(WIST1089)

                                                                                                    

16893: KLAASSEN BV Discreet A1
Lokatie groot restaurant Arnhem
(WIST1090)

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

                                                        

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

                                                        

                                                                                                    

16689: Apeldoorn, restaurant, eetc
afe, Prijs:€.39.500,-, huur €.3100,-
p.m. Info Horecapachter 06-1504
8789

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

                                                        

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        
                                                        

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

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

                                                                                                                                               

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

 

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

                                                        

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

                                                        
                                                                                                   

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

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

 

16381: *TE LAAT* Horecapand cent
rum Arnhem, volledig instapklaar!
Het pand meet ca. 320m2!  Bel voor
een afspraak met Hevesta bv

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                                                                    

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.

                                                                                                    
                                                        

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

                                                                                                    
                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

                                                       

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

 

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

14006: CafetariaLunchroom tussen
de Veluwezoom en de IJssel.
EIGEN HORECA MAKELAAR 026-
3637030       

                                                        
                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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 



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

                                                                                                   

17193: Te huur: Arnhem. 2500m2
Horeca en leisure. Horecapachter
06-15048789 

 

9995: KLAASSEN BV. cafe zalence
ntrum Teunissen te Kilder (nabij
Doetinchem) Euro 395.000 k.k.
WIST 1018

                                                        

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

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                       

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

17407: Compleet ruim restaurant
met groot terras op stationslocatie
Tiel v.p. GWIVT € 80.000, huur € 2.
500

 

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        
                                                                                                    

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

                                                                                                   

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

 

7571: KLAASSEN BV. Cafe de
Beugel centrum Arnhem.

15753: Prachtig partycentrum omg.
Apeldoorn. Vr.pr. €.159.500,- Huur:
€.5833,- p.m. Horecapchter 06-1504
8789

                                                        

                                                                                                    

                                                                                                    

15705: Restaurant-zalencentrum in
Gelderse Achterhoek. Inv.& Gw.op
aanvraag Horecapachter 06-1504
8789

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

                                                        

                                                                                                                                                

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

                                                        

                                                                                                    

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

                                                                                                    

15411: Klaassen BV biedt t.o.a. in
Wijchen: Lunchroomijssalongroot
terras.€ 52500 Info: 0620002530

                                                        

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                                                                                                           

17347: IJssalon in centrum Ermelo.
Vrpr GI € 135.000,-. T 0226343220
Van Alkemare

 

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

                                                                                                                                                

15604:  KLAASSEN BV eetcafe  rest
aurant in grotre stad Gelderland
(WIST1077)

                                                                                                                                                                                            

17269: Te koopte huur Super nieuw
bouw horecapand centrum Eiber
gen. Prima geschikt als Grand-café,
Restaurant, Brasserie, Wok-restaur
ant, Partycentrum of een combinatie
daarvan. Info: 0548613703 en www.
axxentus.nl
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16838: Te koop of te pacht: Nijm
egen, eetcafé. Prijs: op aanvraag.
€2500,00 pm Horecapachter 06-
15048789

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                            

17367: Apeldoorn, Luncroom, Brass
erie €39.500,- I&G Horecapachter:
06-15048789

                                                                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
            

HorecaSite.nlGelderland

www.hevesta.nl 026
 026 - 35 47 114

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed

Meer dan 2200 Horecabedrijven te koop
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17196: Casco horecaruimte (270
m2) met terras aan de Boulevard
(Gooimeer) van Huizen huur € 2.
750 per maand

                                                                                                   

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

 

17178: Instapklaar restaurant
180m2 met terras aan het water
Groene Hart huur €4200 p.m. vp
ivtgw€190000

                                                                                                   

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

 

16949: Casco horecaruimte Haar
lem Nabij NS-centraal Huur € 1.250,
- pm EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414

                                                                                                   

16057: TK Steakhouse in centrum
Hoorn. Vrpr GI N.O.T.K. Tel 0226-
343220 Van Alkemare

 

17132: T.k. snackbar hoge omzet
centrum Heemskerk vr.pr. GI €275.
000,- meer info Van Alkemare 0226-
343220

                                                                                                   

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

 

17107: Beleggingspand (horeca)
centrum Alkmaar. Vrpr OG € 325.
000,- k.k. Van Alkemare 0226343
220

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

14975: Tk: Restaurant te IJmuiden
Huur € 1.600,- p.m. Vr.pr.: € 49.500,
- EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414

                                                       

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

 

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

16831: Restaurant (Franse keuken)
centrum Egmond aan Zee. Vrpr GI
€ 59.500,-. T 0226343220 Van Alke
mare

                                                                                                    

16832: Discreet te koop broodjesza
aklunchroom Noord-Holland. Vrpr
GI € 95.000 T 0226343220 Van
Alkemare

                                                                                                    

16814: Th multifunctionele horecaru
imte in Hippolytyshoef, hr.pr. € 2.
000,- pmnd excl. btw 0226-343220

                                                                                                    

16817: Sfeervol restaurant Le
Chant D'Oiseau Amstelveen VR.
PR 109.500,- Klaassen BV Hans
Berg 06-51354528

                                                                                                    

16794: Espressobar centrum Haar
lem. Vrpr GI € 59.500,- Huur € 1.
900,- ex BTW pmnd Van Alkemare
0226343220

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

16729: Stations locatie Hilversum
CS, 72m2. € 35.000,-- Alex Will
emse 06-50445472  KLAASSENBV

                                                        

16722: C.van Haarlem restaurant
125 zitplaatsen Goodwill inventaris
€ 195.000,-  Meer info: 06-50422
318

                                                                                                    

16691: Casco horeca object
300m2+ met groot terras. Nieuw-
Vennep. Alex Willemse 06-50445
472 KLAASSENBV

                                                                                                                                                

16606: Restaurant met kookstudio
Limmen! VP: €89.000,- Klaassen
BV Hans Berg 06-51354528

                                                                                                    

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

                                                        

16583: Restaurant, Bar Haarlem
Huur € 2.150, p.m. Vraagprijs € 47.
500,- EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414

                                                                                                   

17297: TK: Brasserie in historisch
centrum Purmerend. Vrpr GI €39.
000,- T 0226343220 Van Alkemare

 

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

                                                                                                    

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.
org06-23 562 349. 

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                   

17265:  Discrete verkoop in NH: rest
auranteetcafé met zalen. Vrpr GI €
295.000,- T 0226343220 Van Alkem
are

17353: T.k. ijssaloneetcafe in wc
Kooiman, Purmerend vr.pr. gi € 38.
500,- info: Van Alkemare 0226-
343220

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

 

16508: PRACHTIG GRANDCAFE
RESTAURANT OP KOP VAN IJBU
RG! VP. €125.000,- Klaassen BV
Hans Berg 06-51354528

                                                                                                                                                

16482: PRACHTIG CAFETARIA 
LUNCHROOM MET BOVENWO
NING TE WORMER! Klaassen verk
ocht 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

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

16301: Te koop koffie, wijn en broo
djeszaak in Haarlem GI € 79.000,-
meer info Van Alkemare 0226-
343220

                                                                                                    

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

                                                        

16292: Te huur winkel-horecaruimte
centrum Purmerend. € 2000,- vrij v
btw pmnd. 0226343220 Van Alkem
are

                                                        

                                                        

14227: Indisch restaurant te Zandv
oort Huur € aanvraag Vr.pr.: € 40.
000,- EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

8175:  Restaurant in bekende kustpl
aats NH. Vrpr GI € 550.000,-. Huur
€ 5417,- pm. Van Alkemare 0226-
343220

                                                        

                                                                                                    

16083: Fraai pannenkoekenrestaur
ant in binnenstad Hoorn. Vrpr GI €
89.000,-. Van Alkemare 0226-
343220

                                                                                                    

                                                        

                                                        

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

                                                        

16002: Cafetaria te Alkmaar Huur €
3.260,- p.m. Vr.pr.: € 59.000,-
EIGEN HORECA MAKELAAR NH
0613760196

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

15833: Moderne loungebar aan
Marinahaven in Volendam. GI prijs
€ 79.000,- Van Alkemare 0226-
343220

                                                        

15815: TK: Pannenkoekenhuis aan
de dijk in Scharwoude. Vr.pr. GI: €
179500.- Van Alkemare 0226-
343220

                                                        

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

                                                                                                                                                

15793: FANTASTISCH RESTAUR
ANT MET VEEL VOLUME! centrum
Haarlem VERKOCHT Klaassen,
Hans Berg 0651354528

                                                        

15750: TK: MET SPOED Viswinkel
in Monnickendam. Vrpr GI BIEDING
GEVRAAGD T 0226-343220 Van
Alkemare

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

15563: Lunchroom toplocatie Castri
cum Huur € 3.300,- pm Vr.pr.: € 69.
000,- EIGEN HORECA MAKELAAR
0613760196

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

15475: Te koop cafetaria in centrum
Wijk aan Zee vr.pr. GI n.o.t.k. meer
info Van Alkemare 0226-343220

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

Ristorante d'Antica, centrum
Amsterdam!
17137: Al 20 jaar in exploitatie bij
familie.  Alles ademt Italië; de sfeer,
het koken en de passie van de werk
nemers.  Restaurant wordt geleid
door de bedrijfsleider, de eigenaren
zijn alleen nog op de achtergrond.
Zeer veel bekenden Nederlanders
en buitenlandse beroemdheden.
mogen tot de vaste klanten gerek
end worden. Reviews score ruim
80%!  Netto huur pand Euro 65.000,
= pjr, excl. BTW.  Overname inventa
ris, goodwill. Hogere prijsklasse!
Bel voor info Hevesta bv 06-53291
399 of per email; hans@hevesta.nl.

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

15034: Cafetaria-snackbar op
goede locatie in Uithoorn. Vrpr GI
BIEDING GEVRAAGD. Van Alkem
are 0226343220

                                                                                                                                                

17251: Cafetariasnackbar Spaarn
dam Huur € 2.100,- p.m. Vr.pr.: €
95.000,- EIGEN HORECA MAKEL
AAR 0630230414

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

16816: Monumentaal zeilschip Mine
rvahaven Amsterdam met groot terr
as! Klaassen BV Hans Berg 06-
51354528

                                                                                                                                                

16465:  KOOKSTUDIO CATERINGL
OCATIE aan Spaarne Haarlem
VERHUURD Klaassen BV. Hans
Berg 06-51354528

                                                                                                                                                

16408: Restaurant Haarlemmerbu
urt, Centrum AMSTERDAM VERKO
CHT Klaassen BV. Hans Berg 06-
51354528

                                                                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                                                           

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

 

17284: Amsterdam centrum grandc
afé restaurant"DE GOUDVISCLUB"
Klaassen bv. Hans Berg 06-51354
528

                                                                                                                                                                                            

17285: De Rijncantine fijn eetcafé in
Amsterdam, Rivierenbuurt! Klaas
sen bv Hans Berg 06-51354528

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

17312: Te huur horecapand in cent
rum Alkmaar. Huur € 4.750,- excl
BTW pmnd. Van Alkemare 0226343
220

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Italian Restaurant Pizzeria in
amstelveenseweg 85
17313: For sale real traditional ital
ian restaurant pizzeria because of
family problems.  Easy to manage,
34 seats inside, 20 outside front terr
ace,   back private garden 20 or
more.  Rent contract 092020,around
1800€ p.m. inclusive costes Vergun
ning met terras 032020 free of any
contracts with employees or food
suppliers. no time wasters ,real inter
ested only please. 99.000€

                                                                                                                                                                                            

17287: Gezocht! HORECA bedrijf in
Amsterdam! Centrum oude stadsd
elen. Hans Berg 06-51354528
KLAASSEN BV

                                                                                                                                                                                            

17286: Eetcafé restaurant Amster
dam Noord NDSM VRPR: €45.000,-
Hans Berg 06-51354528 KLAAS
SEN BV

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                            

17366: Pachter gezocht voor de
horeca op Park Westerkogge. Meer
info via Horecapachter: 06-15048
789
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Foodconcept Simitçi Dünyasi 
opent eerste vestiging in Utrecht
Om niet alleen Turkije, maar ook Nederland te kunnen laten genieten van alles wat de moderne Turkse keuken 
te bieden heeft, is op 1 april jl. de eerste vestiging van Simitçi Dünyası geopend in Utrecht. De ervaren bakkers 
van Simitçi Dünyası (De wereld van de Turkse broodjes; de Simit) weten als geen ander hoe Turkse broden 
en gerechten geserveerd dienen te worden: smaakvol, vers én in een hygiënische omgeving. Om die reden 
heeft het bedrijf sinds 2012 al meer dan honderd bakery’s, bistro’s en kiosken door heel Turkije geopend. De 
opgeleide Simitçi Dünyası bakkers worden vanuit Turkije naar Nederland gehaald om het food concept hier uit 
te rollen. Binnenkort openen naast Nederland ook nieuwe filialen in het Midden-Oosten en Azië. De geur van 
vers gebakken producten gemaakt met liefde en passie, het geluid van rinkelende kopjes en de fijne sfeer in de 
bakery’s en bistro’s zorgen ervoor dat je als klant bij Simitçi Dünyası even kunt ontsnappen aan de waan van de 
dag. Geniet van de Simitçi Burger: een gegrilde hamburger met seizoensgroenten, runderham, tomaat, augurk 
én de speciale home-made saus. Voor de echte foodies introduceert Simitçi de eigen gegrilde köfte op een bedje 
van Bazlama brood met daarop yoghurt, tomatensaus, boter en stukjes gegrild gehakt. 

Vernieuwd Tjaarda  in 
Oranjewoud geopend 
Golden Tulip Hotel Tjaarda in het Friese Oranjewoud heeft restyling ondergaan. De luxe kamers, bruidssuite én 
Grand Café 1834 van het hotel zijn geheel vernieuwd. Een groot pluspunt voor de hotelgasten maar ook ideaal 
voor mensen uit de omgeving om in de prachtige bossen van Oranjewoud te genieten van een goede kop koffie, 
gezellige borrel, uitgebreide lunch of diner. In maart 2016 zijn de deuren geopend van het compleet vernieuwde 
Grand Café 1834, waar zeven dagen per week van 10:00-01:00 een goede kop koffie, borrel, uitgebreide lunch 
of diner geserveerd wordt. Er is flink verbouwd en de menukaart heeft een internationaal tintje gekregen 
maar  ‘met een touch van streekgebonden producten’. Ook zijn er 22 hotelkamers op de begaande grond van 
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud grondig onder handen genomen en voorzien van een luxe uitstraling. Om 
het verblijf van de gasten nog comfortabeler te maken zijn de luxe kamers zijn uitgerust met een king-size bed, 
regendouche of bad, LED-tv, een Nespresso apparaat en een terras.

Bierfabriek gaat verhuizen!
In september 2016 opent ze haar deuren 50 meter verderop aan de Nes 67. Bierfabriek neemt het stokje over van Brasserie Harkema, welke na 13 prachtige jaren 
op 1 juli 2016 zal sluiten. De reden van de verhuizing is de tijdelijke bestemming op Rokin 75 en de wens om te groeien dankzij het overweldigende succes van 
afgelopen jaren. “We willen graag een grotere locatie, omdat we drie dagen in de week stoelen tekort komen”, aldus mede-eigenaar Harm van Deuren. “Ook 
aan de Nes bieden we onze gasten het volledige Bierfabriek concept. Maar dankzij de grotere oppervlakte -zo’n 900m2- krijgt het wel een upgrade.” De huidige 
brouwerij wordt vervangen door een grotere brouwerij met meer brouwcapaciteit. Dit betekent dat er naast de ROSSO en NERO ook een seizoensbier gebrouwen 
gaat worden. Ook zullen er meer taptafels en zitplekken beschikbaar zijn. Naast het feit dat er met de nieuwe locatie meer gasten kunnen genieten van het 
huisgebrouwen bier en de kippetjes van de houtskool BBQ, is er ook meer ruimte om te dansen. Van Deuren: “Net zoals op het Rokin zal er in de nieuwe locatie 
aan de Nes iedere vrijdag- en zaterdagavond een DJ draaien!” En last but not least: natuurlijk verhuizen de zakken doppinda’s en het eigenwijze karakter ook mee. 
Bierfabriek op Rokin 75 blijft geopend tot de verhuizing in september. Naast de locaties in Amsterdam en Delft werken de eigenaren van Bierfabriek aan een 
derde locatie in Rotterdam en is de wens uitgesproken voor een vierde locatie in Utrecht.

Eerste West 
Afrikaanse 
eetcafe 
geopend
De Nigeriaanse ondernemer Ebere Akadiri opende 
op 22 april jl. de horecatak van Ataro’s Place in 
de Haagse Prinsestraat. Eerder lanceerde ze een 
kruidenlijn en organiseerde ze workshops onder 
de naam Ataro’s Food & Spices. Twee jaar geleden 
is Ebere in Nederland neergestreken met één grote 
ambitie: de West-Afrikaanse keuken wereldwijd 
introduceren bij de mensen thuis en in de restaurants. 
Nederland is haar pilot markt, omdat volgens Ebere 
de Nederlanders open staan voor nieuwe trends 
vooral als het om eten gaat. Ataro’s Place is het eerste 
West-Arikaanse eetcafé in Nederland met gerechten 
uit 4 verschillende landen. In Ataro’s place komen 
alle dromen van Ebere Akadiri samen: hier kan zij 
Nederland leren over de West-Afrikaanse keukens, 
geeft zij diners voor kleine groepen en verkoopt zij 
haar eigen kruidenmixen en gerechten. Via de West-
Afrikaanse High Tea kunnen mensen op speelse 
wijzen wennen aan de kleurrijke smaken van de 
keukens uit Nigeria, Ghana, Ivoorkust, Senegal en 
Gambia. Ebere is overtuigd van haar zaak: “Vele 
etnische keukens hebben hun weg al gevonden op 
het internationale toneel, terwijl de West-Afrikaanse 
keuken totaal onbekend is gebleven. Ik wil de weg vrij 
maken voor Europese restaurants en internationale 
chefs om de West-Afrikaanse gerechten op het menu 
te zetten.

Talentvolle 
kok Jermain de 
Rozario heeft 
eigen restaurant 
in Helmond
Op 4 mei jl. opende de talentvolle kok Jermain de 
Rozario zijn eigen restaurant in Helmond. Jermain 
heeft samen met zijn vriendin Virginia Rhoe 
restaurant ’t Parlement overgenomen en dit gaat 
nu verder als restaurant De Rozario. De Rozario, 
die hiervoor werkte bij tweesterrenrestaurant De 
Lindehof in Nuenen, keert hiermee terug op de plek 
waar hij in 2006 als kok begon. Restaurant De Rozario 
is geen gewoon restaurant en de keuken laat zich nog 
het best omschrijven als ‘Jermain-style’. Jermain: “Wij 
zijn anders! Hier doen we het op mijn manier. Ik wil 
veel in het restaurantgedeelte aanwezig zijn. Warm 
welkom heten en afscheid nemen doe ik persoonlijk. 
De amuses en desserts bereid ik grotendeels in het 
restaurant vanaf een speciale werkbank bij de bar. 
Ook de muziek kies ik zelf. En als ik kook, kook ik waar 
ik zin in heb en daardoor is het eten het aller-lekkerst. 
Ik wil het allerbeste voor mijn gasten voor een 
betaalbare prijs. Ik zoek graag de grenzen op om tot 
een maximale beleving voor mijn gasten te komen.”
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*U kunt de bon opsturen naar: HorecaVizier afdeling abonnementen, antwoordnummer 953, 1970 WG Velserbroek. Een postzegel is niet nodig. Heeft u nog vragen?  Informeer vrijblijvend 
023-5493790. Prijzen zijn exclusief 6% BTW en gelden binnen Nederland, overige landen op aanvraag. Abonnementen worden automatisch verlengd. Opzeggingen dienen 1 maand van te voren schriftelijk 

te worden gedaan naar: Uitgeverij  Vizier, Da Costalaan 15, 1991 1985 AJ Driehuis, of per e-mail: info@horecavizier.nl. Overige vormen van opzegging kunnen niet in behandeling worden genomen. 

naam : Uitgeverij Vizier
adres : Da Costalaan 15
postcode : 1985 AJ  Woonplaats : Driehuis
land : Nederland 
incassant id : NL41ZZZ340506480000

JA,

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 
UitgeverijVizier om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van UitgeverijVizier.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact 
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Sepa

mijn gegevens:

bedrijfsnaam:  _____________________________________________________________________________________________________________________

dhr./mevr. voorletter:  ______________________________________________ achternaam:  ___________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________ Huisnr.: ________________________________________

postcode:  ________________________________________________________ Woonplaats:  ___________________________________________________

telefoon:  _________________________________________________________  e-mail:  ________________________________________________________

☐    Ik betaal op rekening het bedrag van €30,65 (incl. BTW)*
 (€28,62 + €3,03 administratie kosten)

iban-nummer:  ____________________________________________________    

 Handtekening: 

plaats en datum:   __________________________________________________

ik wil Horeca Vizier een jaar lang 
maandelijks ontvangen voor maar 
€27,- excl. 6% btw (12 nummers) www.horecavizier.nl/abonnement/
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De Kopermolen BV
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Prachtig restaurant ter overname

in het populaire A'dam-Oost

17024: Gelegen nabij de Amstel in

A'dam Oost met een riant terras aan

de voorgevel. Puur, vol van smaak

en gemaakt van de mooiste produc

ten is het credo van de uitbater.

Begane grond circa 140m2, ruim 55

couverts, half open keuken en

kelder op stahoogte. Deze locatie

biedt een scala aan mogelijkheden.

Huurpr. € 1720 p.m. Overnamepr. €

139.000. Info: jaspervunderink@

rodenburg.nl

Ter overname Sushi Centrum

A'dam

17021: Trendy Sushi restaurant

gelegen op een karakteristieke plek

in het historische centrum van

A'dam. Drukke route tussen de dive

rse bezienswaardigheden o.a. het

Anne Frank huis en de Dam. Mooie

omzet en prettige huur. Opp. circa

45m2 bg en een opslagkelder. Turn

key met afhaal & bezorgservice. Vr.

Pr. € 149.000. Info: jaspervunder

ink@rodenburg.nl

16722: In hartje Centrum van Haar

lem ligt in de directe omgeving van

diverse horecabedrijven een tot in

de puntjes verzorgt restaurant dat al

min 11 jaar door de zelfde uitbater

wordt gerund. Wegens het naderen

van een leeftijd dat met het rustiger

aan moet gaan komt deze in de

verkoop. Maar liefst 125 zitplaatsen

telt het restaurant dat verdeeld is

over 2 verdiepingen. Een ruime

keuken met alle benodigde apparat

uur zorgen er voor dat hier voldo

ende formules te bedenken zijn voor

een nieuw concept of het bestaande

voort te zetten.  Parkeren doet men

op loop afstand. Tevens is dit restau

rant en van de weinig die nog nooit

mee gedaan heeft aan een kortings

actie zoals die van Groupon.  De

vraagprijs voor de Goodwill inventa

ris bedraagt € 195.000,-  Huurprijs:

€ 54.700,- per jaar.  Zonder eigenve

rmogen is het onnodig te reageren.

Meer info: 06-50422318

Lange Frans gaat  

         als een speer
                ‘Ik besef hoe bevoorrecht ik ben’

Lang Frans, jawel die man die op dit moment 

hoge ogen met de nieuwe versie van ‘Het land 

van’, is tijdens de Horecava uitgeroepen tot 

nachtburgemeester van Nederland 2016. De 

rapper en presentator kreeg de titel voor 

zijn volharding, eerlijkheid, tomeloze 

energie en betrokkenheid met de 

horeca. “Het is een symbolische 

functie, maar als ik ergens 

kan bijspringen dan doe ik 

het graag. De horeca is van 

onschatbare waarde voor veel 

mensen. Al was het alleen al als 

ontmoetingsplek, “ aldus Frans 

Frederiks. 

Europa CuLInaIr:
het culinaire festival waar Europese koks (in decor van het land) de bezoekers verwennen 

met de typische hapjes en drankjes van het land. Europa Culinair vindt plaats van 17 maart 

tot en met 21 maart 2016  in de Kromhouthal te Amsterdam Noord

de culinaire business day (maandag 21 maart):

een uniek netwerkgelegenheid met een mooi programma van entertainment en bijzondere 

sprekers, daarnaast is de Culinaire Business Day ook uitermate geschikt om uw relaties en/

of uw mensen op een aangenaam zakelijke wijze te fêteren. Om 16.00 uur gaan de deuren 

open, u wordt ontvangen met een hapje en een drankje. Om 17.00 wordt Europa Culinair 

feestelijk geopend en sprekers zoals Alain Caron, Dirk Beljaarts, Jan Smink en Barbara Meyer 

zu Altenschildesche zullen u verrassen met hun passie in het vak.

Voor meer informatie www.europaculinair.eu

Sterke groei elektronisch 

betalen in 2015
Verleden jaar consumenten vaker dan ooit met hun pinpas 

betaald of een iDEAL-betaling gedaan. Met een stijging 

van bijna 10,7% van het aantal pinbetalingen en bijna 

een kwart meer iDEAL-betalingen laten Nederlanders 

zien dat zij vertrouwen hebben in elektronisch betalen. 

Betaalvereniging Nederland verwacht voor 2016 ook een 

sterke groei van elektronisch betalen nu ook met de mobiele 

telefoon contactloos gepind en via iDEAL kan worden 

betaald.

Zes chefs met vijf 

Michelinsterren zetten 

zich in voor KiKa
Op maandag 14 maart organiseert Foodclub 

een diner ten bate van Stichting Kinderen 

Kankervrij (KiKa) in Zadkine, het regionaal 

opleidingscentrum voor Rotterdam. De zes 

sterrenchefs, met in totaal maar liefst vijf 

Michelinsterren, gaan samen met leerlingen 

van Zadkine Horeca de keuken in om een 

6-gangendiner te bereiden voor 150 gasten. 

Tijdens het diner is er een veiling en een 

loterij, waarvan alle opbrengsten ten goede 

komen voor KiKa. Het KiKa-Diner is inmiddels 

volledig uitverkocht. Voor meer informatie 

zie www.foodclub.eu

The College Hotel 

gerestyled

Op Valentijnsdag vond de feestelijke 

heropening plaats van The College Hotel 

in Amsterdam Oud-Zuid. Gunay Uslu is 

verantwoordelijk voor de herinrichting 

van het hotel en heeft persoonlijk de hand 

gehad in de bijzondere transformatie die 

het monumentale pand heeft ondergaan. 

De uitdaging bij de restyling was het 

interieur een verfijnde, eigentijdse 

uitstraling te geven waarbij de 19de 

eeuwse neorenaissance stijl intact zou 

blijven. 

rotterdamse (cocktail)bar en restaurant maakt 

zich op voor nieuw concept

Geen geflambeerde cocktails van de vlammende bartenders meer, niet meer stiekem van bovenaf loeren naar sexy 

moves op de dansvloer of shinen onder de XXL discobol: na vijf succesvolle jaren sluit de Rotterdamse Blender de 

tweede week van maart haar deuren. Niet om voorgoed weg te blijven, maar om te werken aan een knallend, nieuw 

concept. Voor meer informatie over het nieuwe concept moeten bezoekers nog even geduld hebben. Maar dat het 

vernieuwend, verrassend en heel vet wordt, is zeker.

nederlandse kok ‘Beste 

Chef’ van Istanbul
De Nederlander Rudolf van Nunen is onlangs 

uitgeroepen tot ‘Beste Chef’ van Istanbul 

tijdens de 15e editie van de Time Out Istanbul 

Food & Drink Awards. De lezers van het 

magazine ‘Time Out Istanbul’, een populair 

uitgaansmagazine met alle ins en outs van de 

Turkse metropool, roemt Van Nunen om zijn 

unieke gerechten met natuurlijke, verse en 

lokale ingrediënten. Met de prijs bewijst hij 

voor de zoveelste keer zijn culinaire kwaliteiten 

als top-chef op internationaal niveau. Van 

Nunen wordt niet alleen door het publiek, 

maar ook door zijn collega chef-koks geroemd 

om zijn creativiteit, moderne technieken 

en zijn drive om te streven naar de hoogste 

haalbare kwaliteit.

Kattencafé geopend in 

Groningse binnenstad
In de tweede week van februari is in de Oude 

Ebbingestraat in Groningen een nieuw café 

geopend: Kattencafé op z’n kop. In het café 

lopen zes katten rond. De katten komen uit het 

asiel en zijn zorgvuldig geselecteerd. Gasten 

kunnen in het café genieten van een goed 

kopje koffie met een versgebakken taartje of 

broodje en wie geluk heeft krijgt een kopje van 

één van de poezen. 
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Ter overname Sushi CentrumA'dam
17021: Trendy Sushi restaurant
gelegen op een karakteristieke plek
in het historische centrum van
A'dam. Drukke route tussen de dive
rse bezienswaardigheden o.a. het
Anne Frank huis en de Dam. Mooie
omzet en prettige huur. Opp. circa
45m2 bg en een opslagkelder. Turn
key met afhaal & bezorgservice. Vr.
Pr. € 149.000. Info: jaspervunder

ink@rodenburg.nl

Prachtig restaurant ter overname
in het populaire A'dam-Oost17024: Gelegen nabij de Amstel in

A'dam Oost met een riant terras aan
de voorgevel. Puur, vol van smaak
en gemaakt van de mooiste produc
ten is het credo van de uitbater.
Begane grond circa 140m2, ruim 55
couverts, half open keuken en
kelder op stahoogte. Deze locatie
biedt een scala aan mogelijkheden.
Huurpr. € 1720 p.m. Overnamepr. €

139.000. Info: jaspervunderink@
rodenburg.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 .

16993: Snackbar 't Centrum
Winsum 64 m2 met terras en
woning  Vraagpr.: €399.500k.k.
GWInv.: €155.000,- Voor meer info:
Makelaardij HELD3R, Kiek Busquet
06-20060969

Ramon Beuk zorgt voor  
  de culinaire invulling       van Tasty Comedy

 ‘Als ik ergens in geloof, dan ga ik er helemaal voor’
Wat doet Ramon Beuk toch altijd van die leuke dingen. 

Zo is hij op dit moment samen met Jörgen Raymann en 

een heel team bezig met de voorbereidingen van de 

culinaire comedyshow Tasty Comedy. Jörgen zorgt dat 

er getalenteerde comedians op het podium staan en 

Ramon mag het menu maken. “De eerste voorstelling 

met 4-gangen ‘shared dining’ diner in de gerenoveerde 

Pier in Scheveningen staat gepland op 6 mei aanstaande. 

Ik verheug me enorm op die allereerste avond en hoop 

dat de gasten schuddebuikend van het lachen aan tafel 

zitten en genieten van al het lekkers dat ze voorgeschoteld 

krijgen, “aldus Ramon Beuk. 

Gastvrijheidsgilde presenteert 
nieuwe site

Week van het Nederlands Bier
Van 19 mei tot en met 29 mei pakt de Week van het Nederlandse Bier groots uit en 

kunnen bierliefhebbers weer hun hart ophalen. Deze jaarlijks terugkerende week waarin 

het bier van eigen bodem centraal staat, viert namelijk zijn vijfjarig jubileum. Tijdens de 

Week kan men onder andere genieten van proeverijen, bier- & gastronomieactiviteiten 

en bierwandeltochten. In het laatste weekend (28 & 29 mei) openen de Nederlandse 

brouwerijen hun deuren voor publiek. De week is een initiatief van de Stichting Week 

van het Nederlandse Bier. Voor meer informatie zie www.weekvanhetnederlandsebier.nl

Selier Spirits introduceert eerste Nederlandse vermout
Sinds 14 maart 2016 heeft Nederland 

officieel een eigen vermout. Selier 

Spirits introduceert Willem’s Wermoed, 

een subtiele drank op witte wijnbasis 

met een zorgvuldig gekozen blend, 

geïnspireerd door de eeuwenoude 

Hortus Botanicus in Amsterdam. De 

eerste 1200 hand-genummerde flessen 

zijn vanaf 14 maart exclusief verkrijgbaar 

op aanvraag. Oprichter Paul Selier noemt 

de ontwikkeling van Willem’s Wermoed 

een ontdekkingsreis, geïnspireerd door 

persoonlijke passie, de avonturen van 

legendarische ontdekkingsreizigers uit 

de Gouden Eeuw en het indrukwekkende 

arsenaal van duizenden medicinale 

kruiden in de Amsterdamse Hortus 

Botanicus. Vermout is nog niet bekend 

bij het grote publiek in Nederland maar is 

volgens kenners de drank van 2016. 

Perfect Serve Barshow 2016Op 23 en 24 mei 2016 worden er op de 

Perfect Serve Barshow opnieuw cocktails 

geshaket voor Amsterdam. Dé Nederlandse 

vakbeurs voor en door bartenders brengt 

ook tijdens deze derde editie een mix van 

innovatie, high-end service, de nieuwste 

en gerenommeerde drankenmerken en 

barproducten. By the Bar, for the Bar. 

Bezoekers van de Perfect Serve Barshow 

Amsterdam zijn zowel nationale als 

internationale bartenders, bareigenaren, 

cocktailliefhebbers, merkambassadeurs en 

iedereen die zowel zakelijk als persoonlijk 

gerelateerd is aan de barindustrie. Tijdens 

deze derde editie zullen zo’n 2500 bartenders 

en cocktail connaisseurs genieten van meer 

dan vijftig drankmerken. Het aanbod van 

seminars, tastings, competities, product 

showcasing en experience stands zal dit jaar 

nog groter en diverser zijn.

Emgas start met Horeca & Cateringdagen

Op 11 & 12 april houdt Emgas uit s-Hertogenbosch voor het eerst Horeca & Cateringdagen 

in haar showroom te s-Hertogenbosch. Op deze dag wil Emgas haar band met de Horeca 

& Catering versterken. Van 09.00 tot 16.00 zullen er demonstraties plaatsvinden van het 

Queasy® gasflessen systeem, Hendi BBQ’s, diverse sfeer en warmte apparatuur en is er 

een tijdelijke koopjeshoek ingericht. Ook zullen er leuke aanbiedingen zijn op nieuwe 

apparatuur en is er wat lekkers van eigen BBQ in combinatie met een glaasje bubbels. 

Emgas hoopt op een gezellige eerste editie.

Proef de Lente!Op de tweede donderdag in april 

wordt traditiegetrouw het nationale 

aspergeseizoen 2016 officieel geopend. 

Het aspergeseizoen eindigt op 24 juni 

2106. (Sint Jan)

De site van het Gastvrijheidsgilde – 
www.gastvrijheidsgilde.nl - heeft een geheel nieuwe 

opzet en uitstraling gekregen.Ferdie Olde Bijvank, 

voorzitter van het gilde: “Het Gastvrijheidsgilde werkt 

aan een nieuwe identiteit en daar hoort een nieuwe 

website bij. Vorig jaar hebben we een nieuw logo 

en huisstijl geïntroduceerd. Nu is via de website een 

geheel nieuwe ‘look and feel’ gecreëerd.
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Ter overname Sushi Centrum
A'dam
17021: Trendy Sushi restaurantgelegen op een karakteristieke plekin het historische centrum vanA'dam. Drukke route tussen de diverse bezienswaardigheden o.a. hetAnne Frank huis en de Dam. Mooieomzet en prettige huur. Opp. circa45m2 bg en een opslagkelder. Turnkey met afhaal & bezorgservice. Vr.Pr. € 149.000. Info: jaspervunderink@rodenburg.nl

Prachtig restaurant ter overname
in het populaire A'dam-Oost
17024: Gelegen nabij de Amstel inA'dam Oost met een riant terras aande voorgevel. Puur, vol van smaaken gemaakt van de mooiste producten is het credo van de uitbater.Begane grond circa 140m2, ruim 55couverts, half open keuken enkelder op stahoogte. Deze locatiebiedt een scala aan mogelijkheden.Huurpr. € 1720 p.m. Overnamepr. €139.000. Info: jaspervunderink@rodenburg.nl

16233: EDENS MAKELAARS .Centraal gelegen in het toeristischegebied Zuid West Friesland omringddoor bos en de diverse watersportmogelijkheden bieden wij aan  Café :Domper in Bakhuizen . Het bedrijfspand met bedrijfswoning staat op eenperceel van 3000 m2 . Op dit perceel zijn diverse recreatieve mogelijkheden en  of bebouwing . Info 058-2162423 .

16993: Snackbar 't CentrumWinsum 64 m2 met terras enwoning  Vraagpr.: €399.500k.k.GWInv.: €155.000,- Voor meer info:Makelaardij HELD3R, Kiek Busquet06-20060969

Ramon Beuk zorgt voor    de culinaire invulling       van Tasty Comedy ‘Als ik ergens in geloof, dan ga ik er helemaal voor’
Wat doet Ramon Beuk toch altijd van die leuke dingen. Zo is hij op dit moment samen met Jörgen Raymann en een heel team bezig met de voorbereidingen van de culinaire comedyshow Tasty Comedy. Jörgen zorgt dat er getalenteerde comedians op het podium staan en Ramon mag het menu maken. “De eerste voorstelling met 4-gangen ‘shared dining’ diner in de gerenoveerde Pier in Scheveningen staat gepland op 6 mei aanstaande. Ik verheug me enorm op die allereerste avond en hoop dat de gasten schuddebuikend van het lachen aan tafel zitten en genieten van al het lekkers dat ze voorgeschoteld krijgen, “aldus Ramon Beuk. 

Gastvrijheidsgilde presenteert nieuwe site

Week van het Nederlands BierVan 19 mei tot en met 29 mei pakt de Week van het Nederlandse Bier groots uit en kunnen bierliefhebbers weer hun hart ophalen. Deze jaarlijks terugkerende week waarin het bier van eigen bodem centraal staat, viert namelijk zijn vijfjarig jubileum. Tijdens de Week kan men onder andere genieten van proeverijen, bier- & gastronomieactiviteiten en bierwandeltochten. In het laatste weekend (28 & 29 mei) openen de Nederlandse brouwerijen hun deuren voor publiek. De week is een initiatief van de Stichting Week van het Nederlandse Bier. Voor meer informatie zie www.weekvanhetnederlandsebier.nl

Selier Spirits 
introduceert eerste Nederlandse vermoutSinds 14 maart 2016 heeft Nederland officieel een eigen vermout. Selier Spirits introduceert Willem’s Wermoed, een subtiele drank op witte wijnbasis met een zorgvuldig gekozen blend, geïnspireerd door de eeuwenoude Hortus Botanicus in Amsterdam. De eerste 1200 hand-genummerde flessen zijn vanaf 14 maart exclusief verkrijgbaar op aanvraag. Oprichter Paul Selier noemt de ontwikkeling van Willem’s Wermoed een ontdekkingsreis, geïnspireerd door persoonlijke passie, de avonturen van legendarische ontdekkingsreizigers uit de Gouden Eeuw en het indrukwekkende arsenaal van duizenden medicinale kruiden in de Amsterdamse Hortus Botanicus. Vermout is nog niet bekend bij het grote publiek in Nederland maar is volgens kenners de drank van 2016. 

Perfect Serve Barshow 2016Op 23 en 24 mei 2016 worden er op de Perfect Serve Barshow opnieuw cocktails geshaket voor Amsterdam. Dé Nederlandse vakbeurs voor en door bartenders brengt ook tijdens deze derde editie een mix van innovatie, high-end service, de nieuwste en gerenommeerde drankenmerken en barproducten. By the Bar, for the Bar. Bezoekers van de Perfect Serve Barshow Amsterdam zijn zowel nationale als internationale bartenders, bareigenaren, cocktailliefhebbers, merkambassadeurs en iedereen die zowel zakelijk als persoonlijk gerelateerd is aan de barindustrie. Tijdens deze derde editie zullen zo’n 2500 bartenders en cocktail connaisseurs genieten van meer dan vijftig drankmerken. Het aanbod van seminars, tastings, competities, product showcasing en experience stands zal dit jaar nog groter en diverser zijn.

Emgas start met Horeca & CateringdagenOp 11 & 12 april houdt Emgas uit s-Hertogenbosch voor het eerst Horeca & Cateringdagen in haar showroom te s-Hertogenbosch. Op deze dag wil Emgas haar band met de Horeca & Catering versterken. Van 09.00 tot 16.00 zullen er demonstraties plaatsvinden van het Queasy® gasflessen systeem, Hendi BBQ’s, diverse sfeer en warmte apparatuur en is er een tijdelijke koopjeshoek ingericht. Ook zullen er leuke aanbiedingen zijn op nieuwe apparatuur en is er wat lekkers van eigen BBQ in combinatie met een glaasje bubbels. Emgas hoopt op een gezellige eerste editie.

Proef de Lente!Op de tweede donderdag in april wordt traditiegetrouw het nationale aspergeseizoen 2016 officieel geopend. Het aspergeseizoen eindigt op 24 juni 2106. (Sint Jan)

De site van het Gastvrijheidsgilde – www.gastvrijheidsgilde.nl - heeft een geheel nieuwe opzet en uitstraling gekregen.Ferdie Olde Bijvank, voorzitter van het gilde: “Het Gastvrijheidsgilde werkt aan een nieuwe identiteit en daar hoort een nieuwe website bij. Vorig jaar hebben we een nieuw logo en huisstijl geïntroduceerd. Nu is via de website een geheel nieuwe ‘look and feel’ gecreëerd.
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Stands in trendy foodhallen gaan 
standaard voor meer betalingsgemak

Overdekte food markets poppen bijna even snel op 
als restaurants. Foodhallen zijn trendy en trekken veel 
bezoekers. Het fenomeen ‘foodhal’ komt oorspronkelijk 
uit Azië en waaide van daaruit over naar de VS en de 
UK. In Londen bestaat een hele rits aan food courts. 
Inmiddels zijn foodhallen ook bij ons niet meer weg te 
denken.Zo is in Rotterdam sinds enige tijd de Markthal 
de trekpleister voor culinaire liefhebbers, heeft 
Zaandam Yada Yada Market en bestaan in Amsterdam 
inmiddels al in drie windstreken foodhallen;  World of 
Food in de omgebouwde parkeergarage Develstein 
in Zuidoost, de hippe De Foodhallen in West en 
Foodmarkt Noord van Jumbo. 

Voor ieder wat wils
Sommige foodhallen zijn gespecialieerd in een 
bepaalde keuken, bijvoorbeeld exotisch, zoals de 
World of Food. Maar over het algemeen biedt zo’n 
hal juist een ruime keuze uit verschillende keukens. 
Zo kun je in De Foodhallen in West kiezen uit meer 
dan 20 eenttentjes met een grote verscheidenheid 
aan keukens, culturen en ondernemers. Het zijn 
inpspirerende plekke met veelal dagverse en 
ambachtelijke producten, lekkere snacks en veel 
kookinspiratie. Het publiek dat op foodhallen afkomt, 
is op zoek naar een combinatie van eten en vertier, een 
leuk uitje voor ieder wat wils.

Voor ieder wat wils kan hierbij letterlijk genomen 
worden. Bezoekers hoeven namelijk niet allemaal voor 

dezelfde keuken te kiezen. Iedereen in het gezelschap 
kan zijn eigen keuken, stand en gerecht kiezen. 
Bezoekers zijn dus niet gebonden aan één menukaart 
en bij ieder bezoek kunnen ze kiezen om iets anders 
te eten. Gaat de één voor Italiaans en de ander voor 
Indiaas, dan is dat geen probleem. Daarnaast geldt 
in de meeste foodhallen het principe vaneen walking 
dinner. Geen voor-, hoofd- en nagerecht aan een 
gedekte tafel, maar met een drankje in de hand 
struinen angs het brede aanbod horecastands en en 
hier en daar gerechtjes bestellen om gezamenlijk aan 
een tafel op te eten. Bij de vele standjes in een foodhal 
worden dan ook veel individuele bestellingen gedaan. 
Bezoekers betalen geen entree maar per gerecht. Zij 
doen dit vanwege het gemak en met het oog op de 
veiligheid het liefst met de pinpas.

Veel kleine bedragen pinnen
Standhouders moeten derhalve rekening houden met 
een groot aantal bezoekers dat veelal
 in rap tempo releatief kleine bedragen pint. Ze moeten 
daarom hun betalingsfaciliteiten

goed gegeregeld hebben. De standhouders, veelal 
jonge ondernemers met een start-up,  kiezen steeds 
vaker voor een online kassa met een (gratis) app. 
Zo’n kassasysteem staat in  de cloud en heeft mede 
daardoor lagere investeringskosten, een lagere 
vervangingswaarde en minder hoge maandtarieven 
dan een traditioneel kassasysteem. De data staat 

ook veiligin de cloud en hiermee is de conitnuiteit 
gewaarborgd. Daarnaast kan hetsysteem bestellingen 
snel en precies verwerken. Bovendien worden alle 
kleine betalingen automatisch administratief verwerkt 
in de boekhouding van de standhouder. En het oog wil 
ook wat; door het gebruik van tables en smartphones 
heeft het systeem een moderne  uitstraling.
 
Wie maakt me los?
De standhouder kan daarnaast met zo’n online kassa 
met app realtime inzien hoe het die dag gaat met de 
omzet. Hij kan zien wat goed loopt op de foodmarkt 
en wat niet. Gaat het op een dag wat minder, dan 
kan hij daar direct wat aan doen, bijvoorbeeld door 
een bepaald gerecht in de aanbieding te doen om 
zo meer publiek naar zijn stand te lokken. Net zoals 
een marktkoopman dat op de markt doet. Heeft de 
standhouder seizoensgebonden producten, dan kan 
hij zijn abonnement op de online kassa stil zetten 
in het laagseizoen.  Het online kassa systeem is ook 
koppelbaar met andere systemen, zoals de loyalty tool 
Walnut, zodat hij gemakkelijker aan klantenbinding 
kan doen met bijvoorbeeld een digitaal puntensysteem 
voor zijn vaste klanten. Met zo’n kassa app is de 
standhouders dus goed uitgerust om het omvangrijke 
foodhal publiek op zijn wenken te bedienen; iedereen 
blij! 

Auteur: Roemer Mol,
marketing manager Cashr
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De Beren Eetcafés en De Bezorgbeer 
gaan verder als: De Beren
‘Gezelligheid kent geen tijd’ is waar De Beren (bezorg)restaurants voor staan. Hoewel de succesvolle horecaonderneming in haar 
gehele bestaan trouw is gebleven aan de sterke identiteit en ambiance, vraagt het uiterlijk van De Beren na 30 jaar om mee te 
gaan met de tijd. Om deze reden krijgen De Beren Eetcafés en De Bezorgbeer de komende periode een eigentijdse make-over. 
Marketing coördinator Marjolein Mens vertelt:  “De Beren Eetcafés en De Bezorgbeer gaan samen verder als één merk met een 
identieke huisstijl, die kenbaar wordt gemaakt in onder andere het logo, het interieur, de bedrijfskleding en de website”.

Ingrid en Henrie 
van der Heijden 
openen Vista in 
Willemstad 
Eind september ging de eerste paal de grond in van 
restaurant & food bar Vista in Willemstad. Een half jaar 
later kunnen ondernemers Ingrid en Henrie van der 
Heijden, tot eind vorig jaar eigenaren van ‘t Raadhuis 
in Heinenoord, van start op hun nieuwe locatie. Vanaf 
vrijdag 25 maart jl. is de eetgelegenheid zeven dagen 
per week doorlopend geopend.

Senioren langer thuis dankzij 
Belevingswereld Hotel
Al na een half jaar blijkt de Well-Fair Belevingswereld in Nunspeet in een duidelijke behoefte te voorzien. Elke dag bezoeken 
tientallen senioren de Belevingswereld om te ontdekken welke oplossingen en mogelijkheden er zijn om langer thuis te 
kunnen blijven wonen. De Well-Fair Belevingswereld bestaat uit 30 unieke hotelkamers met allerlei voorzieningen voor 
comfort, gemak en veiligheid op het gebied van slapen, zitten, badkamers en mobiliteit.

Vanreusel wint 
voor 2e jaar op 
rij frikandellen 
smaaktest
De Frikandel Best Bite van Vanreusel is voor het 2e 
jaar op rij als lekkerste getest volgens blinde test 
van Centrum voor Smaakonderzoek onder 6 A-merk 
horecafrikandellen.  Door de verschraling in receptuur 
binnen het segment horecafrikandellen zijn bijna 
alle horecafrikandellen nagenoeg gelijk aan de 
supermarktfrikandellen. De Frikandel Best Bite wordt 
nog gemaakt van de authentieke receptuur van 20 
jaar geleden. Hierdoor is het product onderscheidend 
voor de horecaondernemer in kwaliteit en 
smaakbeleving. Meer info zie www.vanreusel.nl

André Hoogewerf versterkt 
salesteam Homeij
Vanaf 15 februari jl. versterkt André Hoogewerf het salesteam van Homeij. Als vertegenwoordiger Kitchen & Cooking volgt 
hij Ton Eilander op die na 35 jaar Homeij onlangs met pensioen ging. André zal de relaties op het gebied van Kitchen & 
Cooking in Noord- en Midden-Nederland bezoeken. Homeij brengt een uitgebreid assortiment staalwaren en instrumenten, 
zoals koks- en keukenmessen, slijpmachines, snijplanken e.d. van exclusieve merken als Diamant Sabatier, Victorinox, 
Chef’sChoice, Opinel, Bisbell, Profboard en het eigen kwaliteitsmerk Homeij. André Hoogewerf is 35 jaar en is geboren en 
getogen in Vogelenzang. Momenteel woont hij in Leiden samen met zijn vriendin. Eerder is hij werkzaam geweest bij een 
non food horecagroothandel, waar hij al kennis maakte met de producten van Homeij. Koken is een grote hobby van André: 
“dat maakt dat ik me enorm interesseer voor de producten en afzetmarkten van Homeij”.

2016 Nationale Cocktailwedstrijd 
voor Tokyo (Japan) 
De 55ste Nationale Wedstrijd van de UBB – Union of Belgium’s Bartenders – vond op maandag 18 april jl. plaats 
in het hotel AMIGO ROCCO FORTE te Brussel. De beste barmannen van het land streden om de titel “Winnaar 
van België 2016”. De winnaar zal deelnemen aan Het Wereldkampioenschap IBA – International Bartenders 
Association, dat in Tokyo (Japan) van 15 tot 21 oktober 2016 zal plaatsvinden. Simona Tsacheva (Loui Bar – 
Hôtel The Wiltcher’s Steigenberger) heeft de titel ‘Winnaar van België 2016’ verkregen met unanimiteit van de 
juryleden. De 2de plaats gaat naar Fabian Van Roy (Waterloo Bar – Hôtel Royal Windsor). De 3de plaats gaat naar 
Corentin Deschamps (Le Bar – Hôtel Amigo Rocco Forte). 

Euro-Toques 
Nederland: al 
30 jaar puur en 
eerlijk!
Dat de boodschap van puur en eerlijk nog even 
actueel is als 30 jaar geleden bewijst Euro-Toques 
Nederland door op 18 april 2016 het 30 jarig jubileum 
groots te vieren. Deze dag was speciaal georganiseerd 
voor de leden. Op de Gastvrij beurs in Rotterdam, van 
19 tot en met 21 september 2016, zal ter ere van het 
jubileum voor het grote publiek een spraakmakend 
congres plaatsvinden met vooraanstaande sprekers.

Start het 
zomerseizoen 
goed met 
nieuwe horeca 
apparatuur van 
GastroDeals!
Wil jij deze zomer nog efficiënter werken, meer 
energie besparen en meer omzet draaien? Dan is 
de apparatuur van GastroDeals iets voor jou! De 
apparatuur van GastroDeals is verkrijgbaar tegen 
een zeer lage prijs, omdat wij in zeer grote aantallen 
inkopen bij fabrikanten. Bovendien beschikt 
GastroDeals niet over showrooms met bijbehorende 
verkopers. Deze kostenbesparing is direct in de 
verkoopprijzen verwerkt. Het best verkochte product 
van het zomerseizoen is nu voor een zeer lage prijs 
beschikbaar: Maxxfrost Schepijsvitrine B9B. Deze 
verrijdbare vitrine is er in neutrale en bedrukte 
uitvoering, beiden met glasopstand en tussenschap. 
De vitrine wordt geleverd inclusief manden en 
schuifruiten. De manden zijn geschikt voor de 
presentatie van 9 ijsbakken van 5 liter. Onder deze 
laag is ruimte voor extra bakken. De glasopstand 
is gebogen aan de klantzijde en open aan de 
bedieningszijde.  Voor meer informatie, zie: www.
gastrodeals.nl 
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Tegenover Camping de Bouwte en naast het 
huis van Imca Marina, staat de verbouwde 
Oldambster boerderij van Annette en Kees Mol. 
Het ondernemersechtpaar verhuisde zo’n 8 ½ jaar 
geleden naar het Groningse platteland om hier 
Sauna Beautyfarm Midwolda te beginnen. Het 
bedrijf heeft niet alleen een saunagedeelte en een 
schoonheidssalon, maar ook een restaurant met een 
Nederlandse kaart en in totaal vier gastenverblijven. 
De B & B’s zijn het grootste gedeelte van het jaar bezet 
en in trek bij gasten uit alle Nederlandse provincies 
en gasten uit Duitsland.”Ik vind het prettig de rust en 
ontspanning op mijn gasten over te brengen die ik 

hier zelf ook gevonden heb,”vertelt Annette Mol aan 
de keukentafel in het voorhuis. 

Stress lost op in het niets 
Overnachten in een B&B in een landelijke omgeving 
is een echt heel andere ervaring, dan slapen in een 
hotel. Hoe charmant en kleinschalig een hotel ook is, 
je mist toch de persoonlijke aandacht en de huiselijke 
gezelligheid die een B&B zo uniek kunnen maken. “Wij 
hebben in het achterhuis, waar ook de sauna is, drie 
gastenkamers en hier in het voorhuis nog een luxe 
gastenverblijf met badkamer met vloerverwarming, 
een eigen keuken, een zitgedeelte en een minibar 

met drankjes. De meeste gasten maken ook gebruik 
van de saunafaciliteiten, maar het komt ook voor dat 
gasten alleen naar ons toe komen voor de B&B. Ik 
vind het dan leuk om ze te vertellen wat er allemaal 
in de buurt te zien is. Wat ik bijna altijd merk, is dat 
mensen deze streek vaak helemaal niet kennen en 
niet gedacht hadden dat het hier zo mooi zou zijn. Ik 

zie vaak, vooral als ze uit de drukke Randstad komen, 
hoe de stress van ze afglijdt en dat is precies wat ik 
mijn gasten wil geven. En daarnaast natuurlijk een 
goede herinnering die lang blijft hangen.”

aandacht voor gasten 
Annette runde jarenlang een goedlopend eethuis in 
Amsterdam en daarna had ze een schoonheidssalon 
en kledingzaak in Drenthe. Haar man, Kees Mol, wist 
alles van temperatuurregeling van zwembaden en 
sauna’s en dus besloot het echtpaar samen een bedrijf 
te beginnen in Midwolda. “We hadden zelf behoefte 
aan ruimte en rust en die vonden we hier. Ik wist ook 
meteen dat ik rust door wilde geven en dat ik dat 
op een kleinschalige manier wilde doen. Aandacht 
voor mijn gasten vind ik zeer belangrijk. Ik wil een 
praatje met mensen maken, als ze daar behoefte aan 
hebben, en ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Ik doe 
de dingen zoals ze voor mij goed voelen en ik kijk niet 
zozeer naar wat andere ondernemers doen. Blijkbaar 
werkt deze manier van ondernemen, want we draaien 
goed.”

transformatie 
Op het moment dat Annette en Kees de oude 
boerderij kochten was deze in erbarmelijke staat. 
Het heeft zeker 2 ½ jaar geduurd totdat de zaak open 
kon voor publiek. “De boerderij zag er verschrikkelijk 
uit. De gang in het voorhuis was een ruïne en overal 
zaten zo’n beetje gipsplaten tegenaan: het was een 
zooitje. De schuur die vroeger graanopslag was, is nu 
het saunagedeelte en waar nu de receptie is, was een 
kleine koeienstal. In het voorhuis hebben we nu de 
luxe B&B in jachttafereel stijl, de schoonheidsalon en 
restaurant ’t Eethuys. ”In het restaurant ontbijten de 
gasten die bij ons overnachten ook. Zelf vind ik het 
leuk om niet altijd hetzelfde ontbijt te serveren en iets 
te doen met dat wat het seizoen te bieden heeft.”

restaurant ’t eethuys 
Gasten die verblijven in het luxe gastenverblijf, 
kiezen er vaak voor ook te dineren in ’t Eethuys. Het 
restaurant heeft een huiselijke sfeer en een kaart die 
meegaat met de seizoenen. “We hebben een tijd veel 
gerechten op de kaart gehad met streekproducten, 
maar daar ben ik toch van teruggekomen. Er zijn 
veel andere restaurants in de regio die dat doen en ik 
ben toch van mening dat je het beste kunt serveren, 
waar je het beste in bent. In ons restaurant is plaats 
voor 32 gasten en in de keuken zwaait onze kokkin 
Eileen de scepter. Op de kaart staan voorgerechten als 
‘viscocktail met gerookte zalm, garnalen, frisse sla en 
cocktailsaus’ en ‘mosterdsoep met gerookte spekjes’. 
Hoofdgerechten zijn bijvoorbeeld: ‘ossenhaas met 
ui, champignons, paprika, knoflook en kruidenboter’, 
‘vis in het pannetje’ en ‘geitenkaas-pannenkoek’. 
Een etentje kan bijvoorbeeld worden afgesloten 
met ‘huisgemaakte kwarkgebak’ of met ‘Yoghurt 
Midwolda’. Bij ons is het wel zo, dat we ook gerust 
gerechten maken die niet op de kaart staan. Heeft een 
gast ergens trek in, dan wijken we graag van de kaart 
af. Dat past bij onze persoonlijke manier van werken. 
Je ziet dat ook terug in de manier waarop we gasten 
ontvangen en hoe we omgaan met vertrouwen.  Zo 
gaan we er van uit dat een gast bij het weggaan zelf 
aangeeft wat hij heeft geconsumeerd uit de minibar 
op de kamer.”

Onbekend, maakt onbemind. En dat is aan de ene kant 
maar goed ook, want anders zou het niet zo rustig in Oost-
Groningen zijn. We zoomen in op het landelijke Oldambt. Hier 
vinden we Museum Slag bij Heiligerlee, Wijngaard Oldiek in 
Nieuwolda, zeilschool Blauwestad en Galerie Maya Wildevuur 
in Midwolda. Wat is er mooier in het voorjaar dan de felgeel 
bloeiende koolzaadvelden onder een blauwe Groningse lucht? 

Overnachten in een luxe 
B&B in Oost-Groningen

‘Ik zie de stress hier van mensen afglijden’
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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.

Meer informatie: www.tvsnl.nl/info@tvsnl.nl

Wageningselaan 46 D 3903 la Veenendaal 
Tel: 0318 760008  Fax: 0318 760009
E-mail: info@tvsnl.nl

TVSnl verwarmd de
klanten op de terrassen:
Diverse manieren op uw klanten zich welkom te laten 
voelen. Verwarming door gas terrasverwarming en 
draadloos verwarmde kussens. Zo is er voor een ieder 
een behaaglijke warmte 
te verkrijgen.

Kortingscode
HrVr1504

Securit krijtstiften
Medium 8-delig

Securit Krijtbord
Duplo 85x55 cm

Prijs P/s
€ 52.50

Art.nr.
sbd-bl-85

Art.nr.
mcs-4a4-bl

Menukast 4x A4
Securit Blackstar

Menukaart Trendy A4
Meerdere kleuren

Art.nr.
mc-tra4-

Afzetpaal basic goud Licht reclame bord
Pizza/open/bar

Led krijtbord 105x62 cm
Donker Bruin 

Afvalbak met asbak
Zwart 75 cm hoog

Tafel krijtbordje
hout, A4, A5 & A6

Rio menukaarten
A4, meerdere kleuren

Tafelkrijtbord Chef
en meer silhouette

Prijs per etui 
€ 19.50

Prijs P/s
€ 32.50

Prijs P/s
€ 69.95

Prijs V/a
€ 8.25

Prijs V/a
€ 12.50

Prijs P/s
€ 9.50

Prijs P/s
€ 39.95

Prijs P/s
€ 135,-

Prijs P/s
€ 375,-

Prijs P/s
€ 12.50

Art.nr.
sma510-v8

Art.nr.
399-1025

Art.nr.
399-1003

Art.nr.
ele-m-

Art.nr.
mc-rca4-

Art.nr.
fbta-chef

Wij verkopen allerlei presentatiemiddelen waar wij 
uw eigen logo op kunnen drukken. Bent u bijvoorbeeld 
op zoek naar menukaarten met eigen logo, dan bent u 
bij de HorecaVoordeelshop aan het juiste adres.

www.horecavoordeelshop.nl
Schouw 5319
8232 XJ, Lelystad
0320-320032
info@horecavoordeelshop.nl

Art.nr.
ls-open

Art.nr.
lb-db-62

Op uw bestelling

Geldig t/m 15-04-2016

5% Korting

De terrassen gaan langzaam weer open en wij hebben 
daarom fikse kortingen en leuke aanbiedingen!
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Nigeria is het dichtstbevolkte land van Afrika. Er zijn 
honderden verschillende etnische groeperingen en 
een groot aantal religies. Door het geweld van Boko 
Haram en allerlei bendes zijn veel gebieden van 
Nigeria onveiliger geworden. Er is ruim een miljoen 
mensen op de vlucht. Ziektes als cholera, gele koorts 
en malaria komen nog steeds veel voor.

renovatie gezondheidscentrum in ayetoro
In het zuidwesten van Nigeria ligt Ayetoro. De plaats 
beschikt over een gezondheidscentrum dat nu ernstig 
verwaarloosd is. Medische missionarissen richtten het 
Ayetoro centrum in 1956 op. In de loop van de jaren 
maakten veel mensen uit de wijde omgeving gebruik 
van de medische zorg in het centrum. 

De crisis van 2000 raakte bijna alle sectoren van de 
Nigeriaanse economie. En ook de gezondheidszorg 
leed eronder. De geldelijke steun van lokale partijen 
voor de kliniek in Ayetoro verviel en de kliniek raakte 

door verwaarlozing en slechte bereikbaarheid in 
verval. De reis naar het 40 kilometer verderop gelegen 
streekziekenhuis is vooral voor zwangere vrouwen te 
ver. Het gevolg is dat de kraamvrouwensterfte flink 
stijgt. 

ADRA Nederland en ADRA Nigeria nemen samen met 
andere hulporganisaties het initiatief om het huidige 
verwaarloosde gezondheidscentrum in Ayetoro te 
renoveren. Daarvoor is 30.000 euro nodig. 

keuken
Ook de keuken van het Ayetoro gezondheidscentrum 
verkeert in een erbarmelijke staat. Het behoeft 
geen toelichting dat de bereiding van voedsel 
een belangrijk onderdeel is van de patiëntenzorg. 
Zowel vanuit het perspectief van gezond eten als 
vanuit hygiëne. De keuken van de kliniek is dan ook 
onderdeel van de totale renovatie. 

Om het bedrag voor deze keukenrenovatie bij elkaar 
te krijgen doet ADRA Nederland een beroep op 
mensen en organisaties. 

Wilt u adra helpen? 
Uw donatie aan keukenrenovatie van het Ayetoro 
gezondheidscentrum (Nigeria) kunt u overmaken op 
onze bankrekening
NL57RABO 0378 3857 47
o.v.v. HV Ayetoro 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Zonder uw 
hulp kunnen wij niet helpen. ADRA Nederland heeft 
het CBF voor kleine goede doelen.  

adra nederland
ADRA Nederland is een ontwikkelingshulporganisatie, 
opgericht in 1984 en actief in 139 landen. Wij 
zetten ons wereldwijd in om structurele armoede te 
bestrijden. ADRA Nederland richt zich op noodhulp 

en wederopbouwprojecten waarbij zelfredzaamheid 
van de lokale bevolking centraal staat. Overal ter 
wereld kan onze noodhulp worden ingezet. Ons 
streven is om vanuit iedere noodhulpactie een 
wederopbouwproject te realiseren dat duurzaam is 
en blijvende veranderingen teweegbrengt bij veel 
mensen. Daarom bieden resultaten uit het verleden 
bij ons wél garantie voor de toekomst! 

Onze ontwikkelingshulp richt zich op 
gezondheidszorg, voedselzekerheid, onderwijs 
en economische ontwikkeling en daarmee 
zelfredzaamheid. In 2014 hielpen wij dankzij onze 
donateurs 479.240 mensen. 

meer informatie vindt u op www.adra.nl.

Help ADRA met uw donatie
Keukenrenovatie gezondheidscentrum Nigeria

Goede gezondheid is voor ons in de westerse wereld heel 
vanzelfsprekend. Op veel plaatsen elders in de wereld is dat niet 
het geval. Zo ook in Nigeria. Hoewel Nigeria relatief welvarend is, 
onder andere door de olieproductie, is de gezondheidszorg voor 
veel mensen ontoereikend.

Wijnen van art2Go. 
Wijnen legt uit dat het slim is om met de inrichting 
van je zaak het verhaal te vertellen van het product 
dat je verkoopt. Dat kan door gebruik te maken van 
contrast in materiaalgebruik, maar ook door te spelen 
met vorm en kleur. “Als er bij jou in de straat al twee 
restaurants zitten met ongeveer hetzelfde concept als 
jij hebt, kies dan voor een onderscheidend interieur. 
Daarmee voeg je iets toe. Je creëert een eigen 
identiteit die er voor zorgt dat gasten graag in je zaak 
komen en dat is wat de bedoeling is.”

contrast en harmonie 
De laatste tijd zien we dat veel horecaondernemers 
graag een zaak willen neerzetten met een enigszins 
industriële uitstraling. Materialen als sloophout 
en zwart staal zijn populair. “Ik begrijp dat wel: 
authentieke materialen hebben sporen van hun eerste 
gebruik en krijgen een tweede leven. Deze uitstraling 
spreekt vaak tot de verbeelding. Tegelijkertijd vind 
ik ook dat we moeten uitkijken dat we niet steeds 
hetzelfde doen. Iedere zaak is immers uniek. Daarom 
blijven wij zoeken naar andere toepassingen van 

bestaande materialen en proberen we telkens nieuwe 
contrasten uit. Dat houdt een interieur uniek, creatief 
en toegankelijk. Het is de harmonie waardoor mensen 
zich prettig voelen in je zaak en het zijn de contrasten 
waardoor ze juist jouw zaak onthouden en dit ook 
communiceren naar anderen.”

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

origineel en eigen 
Dat Art2Go er telkens in slaagt een echt uniek 
interieur te ontwerpen met een sterke eigen identiteit 
is te zien op de locaties die ze onderhanden hebben 
genomen. De afgelopen tijd hield Art2Go zich 
onder andere bezig met het interieur voor M ‘EAT 
in Den Bosch, Het Houtse Meer in Den Hout en De 
Roestelberg in Kaatsheuvel. Voor de Roestelberg, een 
bekende zaak in de regio, werd een bar ontworpen 
die wat moderner is dan zijn voorganger uitgevoerd 
in authentieke materialen. “De Roestelberg is een 
klassieke uitspanning en moest dat ook vooral blijven. 
Het is een goed voorbeeld van hoe je oud en nieuw 

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

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

art 2 Go interieurprojecten bv
Smederijstraat 17
5111 pt   baarle-nassau
tel. 013-507 0757
info@art2gointerieurprojecten.nl
www.art2gointerieurprojecten.nl
www.horeca-interieurs.com

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

Waar gaat het nu om bij het interieur van je horecazaak? Eigenlijk 
is het niet belangrijk, wat jij zelf mooi vindt. Je moet een sfeer 
creëren die je gasten lekker vinden. De inrichting van je bar, 
restaurant of cafetaria is minstens zo belangrijk als dat wat je 
schenkt, kookt of bakt. “Ik merk dat sommige horecaondernemers 
er niet voldoende van doordrongen zijn dat een goed gekozen 
uitstraling van hun zaak omzet verhogend werkt,” aldus Jorg 
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17183: Horecaruimte 2 lagen met
terras toplocatie Spijkenisse huur
€2620 p.m., koop gdwinv. v.p. €
15000 

                                                                                                    

17177: Vernieuwde horecaruimte
centrum Wassenaar 60m2 o.a. voor
Pita Gyros huur € 1100 p.m.
INVGW vp€15000

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                
                                                                                                    

17217: MIH 1238 Toplocatie strand
paviljoen. Wegens discretie voor
meer informatie: Makelaarinhorec
aBV dhr. L. Borsje 06-22933313  lid
VMH

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

                                                        

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

17218: MIH 1240(eet)cafe te Gorinc
hem o80 m² 32 zitpl oterras (ong. 50
m²) oNieuw huurcontract oOvern
ame exploitatie € 85.000,-- oHuur
pm € 1836,-- excl. BTW Makelaarin
horecaBV lid VMH Info: dhr. L.
Borsje 06-22933313

                                                                                        

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

            

17216: Te koop aangeboden dit
goedlopende café te Rotterdam.
Gelegen vlakbij Rotterdam Hillegers
berg. Huur slechts € 1200,00. De
foto die geplaatst is, is niet van het
desbetreffende café daar het een
discrete verkoop betreft.

                                                       

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

 
                                                                                                    

17198: Pizzeria Torino te Rotterdam
Delfshaven, Vraagprijs €159.000,-
185 m², goede omzet, TiHM 06-
13704604

                                                                                                    

17168: Has Doner Kebab 'Grote
Beer', vraagprijs € 210.000, 120m²,
mooie zaak, hoge omzet, TiHM 06-
13704604

                                                                                                                                                

17158: Dit object heeft diverse
mogelijkheden en kan eventueel
ook weer worden ingericht als privé
woning.

                                                                                                    

17156: MIH 1190 Restaurant,brass
erie  Uitstekende locatie, makkelijk
bereikbaar. Terras 120 personen
100 zitpl binnen Huurkoop (4 vaste
contracten) Evt. met woonhuis (apa
rte koopsom) MakelaarinhorecaBV
06-22933313

                                                                                                    

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

                                                                                                    

17127: Deze casco horecaruimte
heeft een vloeroppervlakte van circa
128 m².

                                                                                                    

17108: In de langste winkelstraat
van Nederland, Voorstraat in Dordre
cht, vindt u dit casco restaurant. 

                                                                                                    

17098: Eethuis te koop, Nieuwe
Binnenweg te R'dam. prijs op aanvr
aag, 145m², 2650 huur, TiHM 06-
13704604

                                                                                                    

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

                                                                                                    

17100: Japans restaurant te koop
Barendrecht 300m² +woning, goede
omzet, TiHM Horecamakelaardij 06-
13704604

                                                                                                    

17101: Restaurant De Visbank te
Herkingen, woning + zaak, prijs op
aanvraag, 280m². TiHM 06-1370
4604

                                                        

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

                                                        

17031: Aziatisch restaurant See
You See Me, nabij Witte de Withstr
aat, goede omzet, 300m², TiHM 06-
13704604

                                                                                                    

17018: Italiaans restaurant La
Punta te koop, Rotterdam, 93m²,
lage huur, goede omzet TiHM 06-
13704604

                                                                                                    

17004: Beleggingspand Zwijndrecht
te koop. vr.prijs: € 1.200.000,00.
Info: 010-2600055 of bij HORMAX

                                                                                                    

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

                                                                                                    

16969: Restaurant te Rozenburg,
205m² met bedrijfswoning en goede
omzet. TiHM Horecamakelaardij 06-
13704604

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

16917: Lunchroom + terras, winkels
traat wijk Duinoord te Den Haag.
Vraagprijs € 62.500,-- RHM 070-
383.6094

                                                                                                    

16918: Lunchroom + terras, winkels
traat wijk Duinoord te Den Haag.
Vraagprijs € 62.500,-- RHM 070-
383.6094

                                                                                                    

16882: Het gezellige restaurant is
verdeeld over twee verdiepingen
welke zijn opgedeeld in vier ruimtes.

                                                                                                    

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

                                                                                                    

16795: Restaurant Samen is zeer
succesvol geweest qua bezoekers
aantallen, omzet en winst.

                                                                                                                                                

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

                                                        

16725: Het object bestaat uit een
restaurant, keuken, zeer ruime
kelder op stahoogte en een bedrijfs
woning.

                                                        

16688: MAKELAARINHORECA NL
Verkocht binnen 2 maanden   nieuw
horecabedrijf 100m2 in Zwijndrecht.
 L. Borsje 06-22933313 lid VMH
landelijke dekking 

                                                                                                    

16674: Restaurant te Noordwijk
(mikl 3853) Vraagprijs expl € 495.
000 Huur € 7.083 Klaassen BV-073-
5216166

                                                                                                    

16675: Eetcafé te Delft (mikl 3855)
Vraagprijs invgw € 49.500 Klaassen
B.V. - 073-5216166

                                                                                                                                                

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

                                                                                                    

16621: Lunchroom De Blaek te
Heinenoord. Vraagprijs inv. € 42.
500,00. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

                                                                                                                                                

16622: Horeca bedrijf op Voorne
Putten . Vr prijs invgw op aanvraag.
Info: 010-2600055 of bij HORMAX

                                                        

16605: Restaurant De Veerheuel te
Rozenburg, 205m² met bedrijfswo
ning en goede omzet. TiHM 06-
13704604

                                                        

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

                                                                                                    

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.

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                                                               

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

 

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

                                                        

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

                                                                                                    

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.

                                                        

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

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.

                                                        

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.
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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.

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

16192: Thais restaurant, bekende
winkelstraat Scheveningen. Vraagpr
ijs € 25.000,-- RHM 070 - 383.60.94

                                                                                                    

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

                                                                                                    
                                                        

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

                                                                                                    

HorecaSite.nlZuid-Holland

Vereniging Makelaardij H
oreca

LidVMH
Tel: 0183-615183 | Makelaarinhoreca.nl Vereniging Makelaardij H

oreca

LidVMH
Tel: 0183-615183 | Makelaarinhoreca.nl

Landelijke VMH groep heeft meer dan 210 bedrijven verkocht in 2015!
Meer dan 2000 kandidaat-kopers staan ingeschreven!

Alle makelaars meer dan 10 jaar ervaring!
Vergunningen en Financiële begeleiding!
Gratis inschrijven voor kandidaat-kopers!

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed

Meer dan 2200 Horecabedrijven te koop
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HorecaSite.nlZuid-Holland

16130: Restaurant in de Hoekse
Waard. Vraagprijs invgw & OG op
aanvraag. Info:010-2600055 of bij
HORMAX

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                                                                

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                                                                    

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

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

                                                                                                    

16021: K
                                                                                                    

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

                                                                                                    

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
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15989: Café 't Tonnetje Numansd
orp te koop. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                        

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

                                                                                                    

13896: Een unieke kans voor een
ondernemer met toekomstvisie.

                                                        

                                                        

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

                                                        

13817: Ter overname All You Can
Eat Japans restaurant Mikaku te
Barendrecht .
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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 €
127.500,-- Randstad Horeca 070-
3836094

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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.

                                                        

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

                                                        

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

                                                       

15314: Het vastgoed, exploitatie en
bovenwoning is voor een aantrekkel
ijk bedrag over te nemen.

 

15642: Mooi groot (gedeeltelijk)
afgebouwd pand in het centrum van
Sliedrecht om uw concept te realis
eren.

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                                                                    

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. 

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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.

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

                                                        

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

                                                        

13406: Cafetaria Blijdorp - Rotter
dam Blijdorp

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                          

17236: Waterlust is een drijvend
eetcafé met een leuke omzet. Er is
ook woonruimte aanwezig.

                                                                                                     

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

 

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.

                                                                                                   

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

 

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.

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

11306: Prachtig Rijksmonument
aan de Westhavenkade te Vlaardin
gen.  

                                                        

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

                                                        

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

                                                                                                                                                

17279: Restaurant 70 zitplaatsen
centrum Den Haag. Vraagprijs € 62.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
383.6094

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

                                                                                                                                                     
                                      

17308: Restaurant + terras centrum
Wassenaar. Vraagprijs € 179.500,--
Randstad Horeca Mak. 070 -383.60.
94
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17281: MakelaarInHoreca biedt aan
te Rotterdam-centrum een broodjes
zaak. Overname: € 225.000,-- Huur
is € 3.800,-- John Chow: 06 - 51 70
71 88.

                                                                                                                                                      
                                      

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                      
                                      

17300: MakelaarInHoreca biedt aan
te Rockanje een uitgifte van ijs en
snacks. Overname inclusief opstal
len: € 125.000,- John Chow: 06 51
70 71 88.

                                                                                                                                                

17306: Restaurant + terras centrum
Wassenaar. Vraagprijs € 179.500,--
Randstad Horeca Mak. 070 -383.60.
94

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

17308: Restaurant + terras centrum
Wassenaar. Vraagprijs € 179.500,--
Randstad Horeca Mak. 070 -383.60.
94

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                     

17395: Eetcafé Bally's te Rijswijk:
Vraagprijs gwinv op aanvraag. Info:
010-2600055 of bij HORMAX

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed

Meer dan 2200 Horecabedrijven te koop
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16-04-00

Groningen
Verlengde Bremenweg 10c, 9723 JV
T (050) 318 16 00

Vlissingen
Bedrijfsweg 9, 4387 PD
T (0118) 493 222

Amsterdam
De Flinesstraat 20, 1114 AL
T (020) 665 64 28

Emmeloord
Platinaweg 21, 8304 BL
T (0527) 631 220

Venlo
Venrayseweg 44, 5928 NZ
T (077) 387 42 42

Rotterdam
Schuttevaerweg 13, 3044 BA
T (010) 750 27 50

Uw leverancier van sfeervol en functioneel horeca- en projectmeubilair
Op maat gemaakt of uit voorraad. Vraag onze interieuradviseurs naar de mogelijkheden die Homint u te bieden heeft.

Prijzen exclusief BTW. Wijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden. Deze actie is geldig t/m 3 juni 2016. www.homint.nl   |  info@homint.nl

Alles voor een 
Stĳ lvol terras

Set Andalucia
4x stoel Andalucia black
4-teens onderstel
rvs bovenblad ø70 cm
8050.020  169,00169 00

97,50

Idem, met stoel Blanes 
8050.030  189,00189 00  103,95

NU EXTRA
 VOORDELIG

Roma
8824.0430 coff ee de luxe
Inclusief zwart kussen
Normaal 110,-110    

69,-

Barbados
8236.0010 zwart
Normaal 105,-105

Inclusief zwart kussen

64,-

Arezzo
8824.0550 zwart
8824.0560 dark coff ee
8824.0570 red cedar
Normaal 99,-99   

59,-

Tenerife
Horeca parasol
4x4 en 5x5 mtr uitvoering
Doek in tijdloos taupe kleur
vanaf 269,00

Blanes
8820.0150 zwart
8820.0160 dark coff ee
Normaal 33,-33

19,95

Trinidad
8823.0500 zwart

29,95

Santa Fé
8838.0046 donker bamboe
8838.0048 naturel
Normaal 42,50 42 50    

32,50

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

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
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De VIP Food Expo Roadtrain richt zich op eigenaren 
van alle cafetaria. “We nodigen alle cafetaria 
eigenaren uit die maximaal op een rijafstand van 30 
minuten van een beurslocatie zitten. Doordat wij 
met 12 cafetariagerichte producenten de klanten 
ontvangen, kan een eigenaar doelgericht op zijn 
assortiment goede zaken doen. Hij kan informatie 
inwinnen, assortimenten bepalen, nieuwe producten 
testen en leuke deals maken.”

Op een beursdag komen alleen cafetaria eigenaren. 
Er wordt gemikt op 25 tot 35 eigenaren op één dag, 
zodat er voor iedereen ruim voldoende tijd is. “Er 
lopen dus geen andere bezoekers rond die totaal 
niets op de beurs te zoeken hebben. Doordat wij de 
klanten uitnodigen op naam weten wij dus vooraf 
wie er gaan komen en kunnen wij iedereen een VIP 
behandeling geven. Er staan ook 12 producenten 
die producten hebben voor de cafetaria. Dus geen 
krantenverkopers of wc rooster verkopers.”

Gewerkt met exposanten wordt er niet. Wel wordt 
er in zee gegaan met partners die de nieuwe VIP 
verkoopdagen ondersteunen en ook dezelfde 

verkoopbenadering willen hanteren. “De komende 
beursdagen zijn we met: Bakkerij Kamstra, Vanreusel, 
Van Osch, Lamb Weston, Bakx, Nissei, Nicice, Family 
Chicken, Domini Icecream, De Vries Snacks, De Jong 
Snacks en Oliehoorn. De cafetaria eigenaar bezoekt 
de 12 producenten voor de cafetaria op 1 locatie in 
een VIP behandeling zonder drukte of producenten 
waar hij niks aan heeft. Dit op een locatie waar hij 
maximaal binnen 30 minuten is.” 

De VIP Food Expotrain heeft in maart 3 stops gehad 
en Zeeland, gaat in mei 2 keer stoppen in Limburg 
en in juni wordt er gestopt in Ommen en Borculo. Na 
de vakantieperiode worden er dit jaar nog ongeveer 
9 andere stops georganiseerd, verspreid over het 
hele land. Zoals het er nu uitziet gaat de VIP Food 
Expotrain in 2017 ongeveer 25 keer stoppen met een 
groep van zo’n 16 producenten. Dat belooft veel! Voor 

meer informatie of vip entreekaarten: 
mail roadtrain@ziggo.nl
bel 06 41373399

Door de gemiste service en toenemende vraag naar 
oplaadmogelijkheden voor mobiele telefoons in de 
horeca is Implug gekomen met een prachtig concept 
voor gast en ondernemer. Dankzij het handige 
telefoon oplaadpunt kan de gast zelf zijn telefoon 
optimaal opladen binnen 30 minuten, waarbij de 
opbrengsten rechtstreeks naar de ondernemer gaan 
en geen investering hoeft te doen. Hoe werkt dit?

Het oplaadpunt is voorzien van 3 identieke kluisjes 
die elk voorzien zijn van alle kabels om 99% van de 
smartphones op te kunnen laden (snelladers). Dankzij 
geavanceerde muntsloten heeft de ondernemer 
de keuze om het oplaadpunt puur als service in te 
zetten of om een kleine vergoeding te vragen voor 
het gebruik. Kleinere horecazaken halen hier bij een 
gemiddeld gebruik al snel €75,- winst per maand op!

De gast opent simpelweg het deurtje, sluit zijn 
telefoon aan de benodigde kabel en werpt een euro 
in het muntslot. De sleutel kan pas omgedraaid en er 
uitgehaald worden indien deze euro daadwerkelijk 
is betaald. Standaard worden er opvangbakjes 
meegeleverd voor het opvangen van de euro’s. Door 
middel van het opvangbakje kan de ondernemer zelf 
kiezen de euro’s te houden of terug te geven. Doordat 
deze opvangbakjes razendsnel te verwisselen zijn 
kan een zaak ervoor kiezen om het verdienmodel 
bijvoorbeeld alleen te gebruiken bij evenementen of 
in de avonduren. 

Nog geen telefoon oplaadpunt? Probeer een 
proefmand! Neem direct contact op via 06 40 23 82 
30 of meld je aan in via de website: www.implug.com

De VIP Food Expo Roadtrain is de 
Horecabeurs die naar je toekomt! 

Horeca speelt in 
op een bekend 

probleem! U ook?

Narin Mankoe is sinds 2011 directeur van Bakkerij Kamstra. 
Voor zijn cafetariaklanten maakt Kamstra Hollands kleinbrood 
en Amerikaanse Burger Buns. Mankoe liep al een tijdje rond 
met het idee om zijn doelgroep directer te gaan benaderen. 
In plaats van deelnemen aan een naamloze en veel te dure 
landelijke of regionale beurs, bedacht hij een beurs die naar de 
klanten toe reist. “Met een VIP Roadtrain kunnen wij de klanten 
gericht benaderen en een echte VIP behandeling geven met alle 
aandacht die onze klanten verdienen, “aldus Mankoe. 

Tegenwoordig wil de gast zijn telefoon veilig kunnen opladen! Zo 
stijgt het gebruik van de mobiele telefoon, waarbij de batterijduur 
van de telefoon alleen maar daalt.
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16558: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Utrecht als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 EIGEN
HORECA MAKELAAR

17174: Goed gelegen cafetaria
snackbar (120 m2) Utrecht omzet
€330000 pjr huur €2100 pm, vp
gwivt €215000

                                                        

17194: Restaurant 800m2 + terras,
hoge omzet, huur €4750 pm
IVGDW €375000 mail info@nikolaa
shoreca punt nl

                                                                                                    

17192: Restaurantlounge 496 m2
met terras, bij station Maarssen vp
gdwinvt €189.000 huur ca. €3.400
pm

                                                                                                    

17191: Compleet cafetaria 70m2 en
terras 60 m2 in provincie Utrecht v.
p. gdminvt € 97.500 huur € 875 p.m.

                                                                                                    

17181: Casco (horeca)ruimte cent
rum Zeist ca. 220m2 (reg. Utrecht)
huur € 2.950 p.m. en overname € 7.
500  

                                                                                                    

16996: HORECAMAKELAAR EU
biedt aan in Utrecht een bedrijfsp
and voor catering, 2 km van de snel
weg. 660 m2.

17189: Compl. vernieuwd restauran
t(Tapassushi) terras bovenwon.
prov. Utrecht huur 2837 pm gdwinvt
132000

                                                                                                    

16548: Saunabedrijf met horeca en
casco bovenzaal. Info: Horecapach
ter 06-15048789

17188: Casco ruimte horeca(ca.
168 m2) op hoek in centrum Woer
den regio Utrecht huur aanv. 2800
p.m. ex btw

                                                                                                    

17187: Restaurant met terras cent
rum Veenendaal 230m2 goede loca
tie huur €3000 p.m. goodwinvt
€72500

                                                                                                    

17182: Moderne complete ijssalon
centrum Utrecht (35+35m2 kelder)
vp gdwinvt €87500 huur €1400 pm
geen btw

                                                                                                    

17078: Gezochtgevraagd div. (bedri
jfs)ruimtes Amstelveen, Utrecht,
Den Haag, zie website Nikolaashor
eca

                                                                                                    

17180: Compleet restaurant 85 m2
centrum Montfoort(reg. Utrecht)
RVS keuken huur €1250 p.m. vp
INVGW€27500

                                                                                                    

17179: Ruimte 1450m2 horecabijee
nkomstfeest centr. gel. reg. Utrecht
huur €12500 p.m. v.p. INVGW
€200000

                                                                                                    

17176: Namens klant gezocht: resta
urant of horecaruimte in Utrecht,
vanaf ca. 200 m2, centrumlocatie,
huur.

                                                                                                    
                                                                                                    

16798: Prachtige horecaruimte van
125m2 in het centrum van Veenend
aal. Alex Willemse 06-50445472
KLAASSENBV

                                                                                                    

16677: Brasserie in Baarn op top
locatie met groot terras. Alex Wille
mse 06-50445472 KLAASSENBV

                                                                                                    

HorecaSite.nlUtrecht

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

13154: Gevraagd partycentrumzale
ncentrum in Utrecht. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420

                                                                                                                                                                                            

HorecaSite.nlNoord-Brabant
                                                                                                                                                

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

                                                        

15184: Restaurant op toplocatie
aan mooi plein in bruisende gemee
nte nabij Tilburg. 013-5722844 of
HORMAX

                                                        

15160: LunchroomBrasserie cent
rum Breda. Vraagprijs op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

                                                                                                                                                

17223: VMH3-3015 Broodjes-
Lunchr.RIANT Geldrop nieuw inv.
huur €1375,- vgp.inv. €55000,-.
ABeMA06-55113560

                                                                                                                                               

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

 

17224: VMH3019 Gril Pizzeria Shoa
rma SAMOS Asten huur €950,-
vrgpr. €69.000,- info ABeMA 06-
55113560

                                                                                                                                                

17225: VMH3006 Rest.Pizzeria IL
Giardino Kruisstr.Eindhoven Vrgpr.
inv.€ 89000,-huurpand ABéMA
0655113560

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

15039: Horecalocatie aan de Molen
straat 40 te Oss € 375.000,00 K.K.
073-6101090HORMAX

                                                                                                    

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

                                                        

15135: Cafetaria Kuifje te Dongen.
vraagprijs InvGW: € 65.000,00 Info:
073-6101090 of HORMAX

                                                                                                   

16173: Restaurant te Waalwijk (adja
2265) Vraagprijs invgw € 129.000
Huur € 2.080 Klaassen B.V.-073-
5216166

 

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

                                                                                                                                                

17206: Modern danscafé Blu te
Eindhoven, Stratumseind. vr.pr.inv.
gw.€95.000,00 info: HORMAX of
073-6101090

                                                                                                                                                      

                                     

16349: Restaurant te Boxmeer (PIB
E3188) Vraagprijs invgw € 150.000
OG: op aanvraag Klaassen BV-073-
5216166
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17170: Prachtige lunchroom Thee
bij Jij & Ik te Waalwijk ter overname.
Info: 013-5722844 of HORMAX

                                                                                                                                                

17173: Lunchroom De Huyskamer
Steenbergen. Vraagprijs invgw: €
35.000,00. Info: 076-5230060 of bij
Hormax.

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

17143: UWHORECAMAKELAAR
Prestigieuze restaurant A-locatie
Den Bosch 380.000 Euro tel: 06 412
68 9 68

                                                       

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

 

Unieke horecalocatie in het historische stadshart van Vianen. Voorstraat 60-62 bestaat uit twee  
geschakelde panden (265 m²)  met woonruimte boven (62 m²). Het pand is uitstekend  
bereikbaar en voor de deur is er parkeergelegenheid. Dit pand is uitermate geschikt voor  
uw nieuwe horecaonderneming!

UNIEK  OBJECT TE KOOP IN HISTORISCH CENTRUM VAN VIANEN

Vraagprijs: € 495.000,- k.k.
Contact JLL: 030-2843060

HorecaSite.nlZuid-Holland
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17400: Shoarma Isis is uitermate
geschikt voor een origineel concept.

 

17109: Lounge bar Budda Budda te
koop, Delftsestraat Rotterdam,
170m², vraagprijs €44.500, TiHM
06-13704604

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                      
                                      
                                                                                                                                                

17360: Te koop restaurant, Westel
ijk Handelsterrein Rotterdam,
€49500, 206 m², €3245 huur, TiHM
06-13704604

                                                                                                                                                

17384: Restaurant (Italiaans) te
Den Haag. Vraagprijs € 45.000,--
Randstad Horeca Mak. 070-383.60.
94

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

17389: Top bedrijf met hoge omzet
gelegen op een zichtlocatie langs
de toegangsweg naar centrum.

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

16475: t.k. bruin café in Moordrecht
O.G. vr.pr. €275.000,- GI € 49.750,-
info: Van Alkemare 0226343220

                                                                                                                                                      
                                      

16561: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Zuid Holland als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 EIGEN
HORECA MAKELAAR

                                                                                                                                                
            

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

Ga naar 
de website

www.horecasite.nl
en typ het 
nummer 

van de 
advertentie in 

bij de zoekmachine

april.indd   10 29-04-16   15:07



HorecaSite.nl 25mei 2016

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed

Meer dan 2200 Horecabedrijven te koop

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 



15037: Te koop aangeboden groot
horecapand Helenaveen  FLEUREN
HORECA MAKELAARS  Noud
Loomans 06 340 665 02

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                      

                                      

17091: Restaurant Tortillas op dé
Korte Heuvel te Tilburg ter overn
ame. Info: 013-5722844 of
HORMAX

                                                                                                    

17086: Prachtig casco horecapand
te Uden te huur. Info: 073-6101090
of HORMAX

                                                                                                                                                      

                                      

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

                                                                                                                                               

16684: Cafetaris volkswijk Veghel 
info Ries Willems 0412 450874

 

17057: Klaassen biedt t.o.a. goede
horecalocatie te Eindhoven. Mooiste
terras v.d. stad. Info: 0620002530

                                                                                                    

17047: Hotel Merks centrum Roose
ndaal. Vraagprijs: € 649.000,00 k.k.
Info: 076-5230060 bij HORMAX.

                                                                                                                                                

17050: Prachtige uitspanning Kleijn
Speijck te Oisterwijk ter overname.
Info 013-5722844 of HORMAX

                                                                                                    

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

                                                                                                    

17017: Neerlandsch-Koffijhuis
Markt Etten-Leur. Vraagpr invgw: €
149.000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                    

16990: Horecaruimte Haagweg 34
Breda. Huurprijs op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

                                                        

16997: Horecabeleggingspand Mole
nstraat te Veghel.  met een huurprijs
van € 31.600,00 ex btw. 0412
450874

                                                                                                    

16980: Beleggingsobject buitengeb
ied EindhovenValkenswaard N
Loomans Fleuren Horecamakelaars
06 340.665.02

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

16973: Italiaans restaurant Porto
D'Oro te 's-Hertogenbosch ter overn
ame. Info: 073-6101090 of
HORMAX

                                                                                                    

16958: Klaassen BV biedt t.o.a. 260
m2 horecaruimte tbv dag-, avond-,
nachthoreca Markt Uden. 073521
6166

                                                                                                   

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

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

 

16959: Klaassen BV biedt t.o.a.
nabij EINDHOVEN: Prachtig restaur
ant met tuinterras en woning. 07352
16166

                                                        

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

                                                                                                    

16928: Lunchborrelbedrijf regio
Etten-Leur. Vraagprijs invgw: € 79.
000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

                                                                                                                                                

12883: PARTYCENTRUM-BOWL
ING, WEST BRABANT. Onr. zaak
en inventaris te koop. Info HORECA
KAS 0649 111 649.

                                                        

12855: Casco horecawoonruimte in
Lieshout. FLEUREN HORECA
MAKELAARS  Noud Loomans 06 -
340 665 02

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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.

                                                       

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 



 

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

                                                        
                                                                                                    

16815: Vandaag Kookt is een cultur
eel restaurant aan het Stationsplein
te Boxtel. Info: 073-6101090 of
HORMAX

                                                                                                                                                

16800: Cafetaria De Hoogstraat
Werkendam. Vraagprijs invgw: € 99.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

                                                        

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

                                                                                                   

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

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

 

16765: Koffie & Zo centrum Bredat.
Vraagprijs invgw op aanvraag. Info:
076-5230060 bij HORMAX.

                                                        

16766: In Rosmalen ligt op een
hoeklocatie dit prachtige restaurant.
Info: 073-6101090 of HORMAX

                                                                                                                                                

16755: Goedlopend café Sisters
aan de welbekende Markt te Valken
swaard. Info: 013-5722844 of
HORMAX

                                                        

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

                                                                                                    

16753: Horecapand met woning
Markt 44 Etten-Leur. Huurprijs: € 3.
500,00 p.m. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

                                                                                                                                                

16726: Klaassen BV biedt te koop
aan: Beleggingspand te Oost-Brab
ant. Vr.pr. € 345000,= kk Info: 0735
216166

                                                        

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

                                                                                                    

16724: Club R aan het Stratumse
ind, mooie club met mogelijkheden
info: 073-6101090 of HORMAX

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

16676: Café Royal Lounge te
Baarle-Nassau ter overname. Info:
013-5722844 of HORMAX

                                                                                                                                                

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

16678: Grieks BBQ Cafetaria
Kostas in Tilburg ter overname. Info:
013-5722844 of HORMAX

                                                                                                    

16672: Casco horecaruimte te Oiste
rwijk (MIKL 3769).Prijzen op aanvr
aag. Klaassen B.V. - 073-5216166

                                                                                                    

16673: Casco horecaruimte te Oiste
rwijk (mikl 3771). Prijzen op aanvr
aag. Klaassen B.V. - 073-5216166

                                                        

16683: CAFE ZAAL RESTAURANT
CAFETARIA  Multifunctioneel lage
huur Ries Willems 0412 450874 

                                                                                                    
                                                        
                                                                                                    

16578: UWHORECAMAKELAAR:
INDOOR KARTING VALKENSWA
ARD VR.PR. 299,000 TEL: 06 412
68 9 68

                                                                                                                                                

16569: Diverse horecaruimtes
Breda CS. Informatie op aanvraag.
Tel: 076-5230060 bij HORMAX.

                                                                                                                                                

16547: Herberg 't Klosterke Den
Hout. Vraagprijs: € 475.000,00 k.k..
info: 076-5230060 of bij HORMAX.

                                                        

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

                                                                                                    

16514: Z0524 CASCO PAND 300
m²,  KAZERNESTRAAT 4-6,  OSS
Huur €3500 zuidveste,nl 0773545
632

                                                                                                    

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

                                                        

16456: VMH2-335 Bedrijfspand met
parenclub als huurder in Brabant.
Vr.pr.: €.565.000,- k.k. HBC 0571-
290690

                                                                                                    

16416: beleggingspand te Haarst
eeg op mooie hoeklocatie tussen
Den Bosch en Waalwijk. € 575.000,
00 k.k. Info: 073-6101090 of
HORMAX

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

16367: CAFE-CAFETARIA-ZAAL
LEONITA, LEPELSTRAAT. Ged.
fin. mogelijk. Info HorecaKas 0649
111 649

                                                        

16350: Theekamerlunchroom cent
rum Breda. Vraagprijs invgw: € 29.
000,00. info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

                                                                                                    

                                                        

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

                                                        

16322: Bistro Poncin centrum
Bergen op Zoom. Vraagprijs invgw:
€ 49.000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

                                                        

16300: Gezellig eetcaférestaurant
tussen Den Bosch en Veghel. Info:
073-6101090 of HORMAX

                                                                                                    

16178:  Restaurant te Eindhoven(adj
a2244) Vraagprijs invgw € 69.500
Huur € 3.850 Klaassen B.V.-073-
5216166

                                                                                                    

                                                                                                                                                

16156: Klaassen BV biedt prachtige
kans voor starters in Uden. Onderne
mer gezocht voor eetcafe. 06-20002
530

                                                        

16149: Ons Kafee is de huiskamer
van Graafsewijk te Den Bosch. Vr.
Pr: € 40.000 Info: 073-6101090 of
HORMAX

                                                        

16131: Oriëntal Flower helftheuvelp
assage te 's-Hertogebosch. Invgw
€175.000,00 Info:073-6101090HOR
MAX  

                                                        

                                                                                                                                                

16115: Texashoeve Rietdijk 6 te
Breda. Vraagprijzen op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

                                                                                                    

ABéMA Vastgoed BV. Horecamakelaar BRABANT, LIMBURG
Jos Buijtels sinds 1995 06-55 11 35 60
 - Bedrijf kopen of verkopen 
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VIZIER
HoREca

Korfker wordt door veel mensen in zijn omgeving een 
positieve doordrammer genoemd en het is juist die 
eigenschap waarmee hij het al ver heeft geschopt. 
“Mijn gedrevenheid heeft me geholpen verder 
te kijken dan mijn neus lang is en daarom ben ik 
NL|Mobility gestart met milieu als centraal thema. Ik 
ben me zeer bewust van de eindigheid en vervuiling 
van brandstoffen die we vandaag gebruiken. De 
positieve kant van het verhaal is dat we er nu zelf iets 
aan kunnen doen. Denk daarbij aan de voorzieningen 
voor opladen van auto’s en E bikes op eigen terrein en 
in de publieke omgeving, hulp bij subsidie aanvraag, 
lease en ga zo maar door. En het prettige is dat het 
voor ondernemers helemaal niet zo ingewikkeld 
is om een steentje bij te dragen. Alle kleine beetjes 
dragen bij. Echt je kunt zoveel toevoegen zonder dat 
je daar veel voor hoeft te doen of te laten.”

plan op maat 
NL|Mobility werkt samen met de aanbieders van 
elektrische mobiliteit, alle merken E- auto’s, scooters, 
fietsen, oplaadvoorzieningen, leasemaatschappijen, 
maar ook met gemeenten en overheid. De organisatie 
is ook voorzitter van het E Mobility forum van 
Diplomatic Council, ‘the global think tank’. “Ons 
werk bestaat uit promotie van Elektrisch rijden, 
bijvoorbeeld met de mobiele E experience. Dat is een 
slimme container die als pop up store een dag of een 

paar weken wordt neergezet bij bijvoorbeeld een 
horecaondernemer met groene ambities of voor het 
gemeentehuis. De gasten kunnen elektrisch fietsen of 
autorijden dan zelf ervaren. Is de interesse eenmaal 
gewekt, dan volgt een intensieve samenwerking 
om de stap echt te gaan maken. Het resultaat is 
een plan op maat. Dit bestaat altijd uit een analyse 

van de kosten, maar gaat ook verder als dat nodig 
is: bemiddeling bij de gemeente voor bijvoorbeeld 
een oplaad plein in de openbare ruimte en promotie 
campagne.  Nét die stap extra nemen zodat ‘misschien 
later’ plaats maakt voor ‘nu meteen’.”

Het kan anders 
Momenteel is Nederland nog niet duurzaam genoeg 
op het gebied van mobiliteit, vindt Korfker. “Wanneer 
je je tank volgooit met diesel of benzine en gaat 
rijden, is dit een paar dagen later weg en komt niet 
meer terug. Zo simpel is het. Maar het kan dus anders. 
De stap naar echt duurzaam begint bij het wegnemen 
van de uitlaatgassen: luchtkwaliteit heeft direct effect 
op de gezondheid en is dus de belangrijkste factor. 
Een elektrische auto is hiervoor perfect. Stap twee 
is het gebruik van schone, hernieuwbare energie: 
als je tot in lengte der dagen blijft rijden op stroom 
uit een kolencentrale, dan verplaats je het probleem 
alleen maar van de uitlaat naar de schoorsteen. In 
dit stadium is dat niet zo erg en al veel beter dan 
olie stoken, maar op termijn moet de energiemix 
een stevige duw naar duurzaam krijgen. Dit kan op 
grote schaal, maar ook op individueel niveau. In veel 
gevallen levert dit financieel voordeel op. Het gebruik 

van zonnepanelen is met name aantrekkelijk in 
combinatie met opladen van elektrische voertuigen. 
Omdat de stroom ter plekke gebruikt wordt, hoeven 
geen afspraken over terug leveren van stroom aan het 
net gemaakt te worden. Horeca ondernemers kunnen 
hier optimaal van profiteren wanneer ze elektrisch 
laden aanbieden aan hun gasten. Deze rekenen af 
met hun oplaadpas en de zonnestroom rendeert 
sneller.”

volop innovatie 
NL|Mobility is onlangs net begonnen met de mobiele 
E experience container. Hiermee staat de organisatie 
in 2016 op verschillende locaties als elektrische pop 
up store. Maar er gebeurt meer bij het bedrijvige 

NL|Mobility. Voor en achter de schermen. “Op  
1 januari hebben we een nieuw beleveniscentrum in 
Capelle aan den IJssel in gebruik genomen waar we 
groepen ondernemers ontvangen voor een elektrisch 
rijden workshop. Verder werken we in Sri Lanka aan 
het ombouwen van Tuk Tuks: deze driewielig taxi’s 
worden voorzien van een elektromotor. Dat is daar 
echt nodig: 35% rijdt nog met tweetaktmotor, dat kan 
echt niet meer!”

bakje water voor de hond 
Voor de horeca kan en wil NL|Mobility ook veel 
betekenen. “Een hotel of restaurant is dé locatie om op 
te laden: even ontspannen na een autorit of fietstocht. 
Met het toenemende aantal Plugin –Hybride - E auto’s 
en E bikes, onderscheid je je wanneer je deze groep 
kunt bedienen. Zie het als het bakje water voor de 
hond: het blijft tóch hangen wanneer je ook het 
laatste stukje van je fietstocht elektrisch kunt trappen 
dankzij die aardige ondernemer die een laadzuil 
had. Oplaadpunten voor auto’s worden meteen 
opgenomen in een bestand waardoor ze vindbaar 
zijn in de navigatie. Oplaadpunten voor E bikes 
worden opgenomen in fietsroute apps. Zo wordt je 
makkelijk gevonden.”

doe mee!
Andersom kan de horeca natuurlijk ook iets 
betekenen voor NL|Mobility, want positiviteit werkt 
altijd twee kanten op. “Hoe meer eetgelegenheden 
en rustplaatsen voorzien zijn van laadpunten, hoe 
sneller de doorbraak van elektrisch rijden een 
feit is. Ook maken we heel graag gebruik van het 
netwerk van de Horeca ondernemer: nodig ons 
eens uit wanneer je een evenement organiseert en 
NL|Mobility vult dit aan met een elektrische belevenis. 
Daarnaast vervullen Horeca bedrijven een grote 
signaleringsfunctie: aan de bar hoor je alles! Dus: 
valt je iets op of ken je een situatie die verbeterd kan 
worden met betrekking tot elektrisch rijden, mail naar 
info@nlmobility.nl en wij gaan er iets aan doen! “

NL|Mobility is een bedrijf dat zich richt op elektrische 
mobiliteit voor ondernemers. Waarom deze doelgroep? Omdat 
ondernemers de zogenaamde early adapters zijn: de dames 
en de heren met een voorbeeldfunctie. “Juist daarom helpen 
we deze doelgroep de stap naar elektrisch rijden zo makkelijk 
en aantrekkelijk mogelijk te maken,” aldus Steef Korfker, 
medeoprichter van NL|Mobility.

Dankzij NL|Mobility ben je als 
horecabedrijf meer vindbaar!
‘Een hotel of restaurant is dé locatie om op te laden’

Actie: GRATIS 
installatiekosten voor uw 
nieuwe laadstation!
 NL|Mobility doet graag iets extra’s voor de lezers 
van Horecavizier: loop je al een tijdje met plannen 
om één of meer oplaadpunten bij je bedrijf te 
plaatsen? Of heeft dit stukje je geïnspireerd? 
Mail naar info@nlmobility.nl, zet in het 
onderwerp “Horecavizieractie” en ontvang gratis 
installatiekosten voor uw nieuwe laadstation en 
een week lang de elektrisch rijden pop up store op 
uw terrein. Doen dus! 

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

                                                                                                    

16094: Restaurant-Pension West-
Brabant. Vraagprijs invgw: € 135.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
Hormax.

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

15891: RESTAURANT-PARTYCEN
TRUM TE OVERLOON ruim 350 m²
to Oorlogsmuseum Info 024-
7440060 of HORMAX

                                                                                                    

15866: Café te Haps (pibe3177)
Vraagprijs O.G. € 295.000 - Invgw €
55.000 Klaassen B.V. - 073-
5216166

                                                        

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

                                                                                                    

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.

                                                        

15840: Lunchroom De Kleine Vlam
ing Bergen op Zoom. Vraagprijs
invgw: € 29.000,00. Info: 076-5230
060 HORMAX

                                                                                                    

15807: Brasserie Mell's Place aan
het drukke stationsplein te Den
Bosch. info: 073-6101090 of
HORMAX

                                                                                                    

15773: Restaurant op zichlocatie
omgeving Oosterhout. Vraagprijs op
aanvraag. Info: 076-5230060 bij
HORMAX

                                                                                                    

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

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

17412: (Z0574) HORECABEDRIJF
SRUIMTE,  LEENDERWEG 70-72,
EINDHOVEN zuidveste,nl 0773545
632

14752: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Noord Brabant als
Eigen Horeca Makelaar! Bel Gert-
Jan Mensink 06-30151304 EIGEN
HORECA MAKELAAR

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

 

15679:  Klaassen BV biedt t.o.a. incl
usief registergoed: Trendy Kaffee 't
Stuupke te Boekel 0735216166

 

15759: VMH3-3014 LUNCHR.
REST. Centr.A-loc.Heuvel 6 st.
Oedenrode inv. prijs € 70.000,-
ABéMA 0655113560

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

15726: Beleggingspand te 's-Hertog
enbosch, gelegen in de wijk Deute
ren. Vr.Pr: € 395.000,00 k.k. info:
073-6101090 of HORMAX

                                                        

15711: RESTAURANT 220m2
VEGHEL  aan haven, met terras,
woning.  Huur € 2.500,00 Ries Will
ems 0412 450874 

                                                                                                    
                                                                                                                                               

17413: (Z0582)  v.h. EETCAFÉ "DE
KOMEET",  MIERLOSEWEG 239,
HELMOND zuidveste,nl 0773545
632

 

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

                                                                                                    
                                                                                                    

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

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

                                                        

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

                                                                                                    

15636: Horecapand Bredaseweg
Zundert. Huurprijs: € 2.750,00 per
maand. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.
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13558: Gevraagd Partycentrumzale
ncentrum in Brabant. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420

                                                                                                    

15611: casco horecaruimte van
640m² te Asten. Huur € 140,00 per
m². Info: 073-6101090 of Hormax

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

13520: Eetcafé met woning in
Borkel en Schaft  FLEUREN
HORECA MAKELAARS  N Loom
ans 06-340.665.02

                                                                                                    

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

                                                                                                    

13461: VMH3-3015 Broodjes-
Lunchr.RIANT Geldrop nieuw inv.
huur €1375,- vgp.inv. €55000,-.
ABeMA06-55113560

                                                        

15516: Cafetaria Asperia te Heesw
ijk-Dinter. vr.pr. invgw: € 145.000,-
info: 073-6101090 of HORMAX

                                                                                                    

15494: Irish Pub The Triple Raamsd
onksveer. Vraagrijs invgw: € 59.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

                                                        

15491: Wijn & Zo Grote Markt
Bergen op Zoom. Vraagpr: op aanvr
aag. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

                                                                                                    

15453: Hertog van Brabant Strijb
eek. Vraagprijs o.g.: op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

                                                                                                    

15461: Caferuimte Kerkstraat 38
Zevenbergen. Huurprijs: € 2.166,67
p.m. Info: 076-5230060 of bij
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
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15455: MIH 1220 Nieuwbouw
Bergen op Zoom Zeer bijzondere
locatie. Info:Makelaar in Horeca
Gorinchem 0183-615183 of Loek
Borsje  06-22933313

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

15436: Uwhorecamakelaar:Exclus
ief oosters restaurant te Valkensw
aard, Prijs v.a. 150,000 euro 06412
68968

                                                                                                                                                

15425: Klaassen BV biedt t.o.a.
omg.UdenVeghel een lunchroom
met mediteraans concept. Info:
0620002530

                                                        

15396: Hotel Hof van Gravenmoer.
Vraagprijs invgw: € 99.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

                                                        

15386: Ter overname  eetcafé cent
rum Eindhoven FLEUREN
HORECA MAKELAARS Noud Loom
ans 06-340 665 02

                                                        

15359: Café Rest. met bovenwon
ing Eindhoven FLEUREN HORECA
MAKELAARS N.Loomans  06.340.
665.02        

                                                        

15345: Restaurant Moshi Moshi in
het centrum van Uden, Vr.pr. InvGw
€ 55.000,- Info: 073-6101090
HORMAX

                                                        

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

                                                                                                                                                

15302: Klaassen BV biedt t.o.a.
prachtige IJSSALON omg. Den
Bosch. Div. constructies mog. Info:
0620002530

                                                        

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

                                                                                                    

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.

                                                                                                    

15269: Te huur casco pand (300
m2) met horecabestemming, cent
rum Eindhoven. Noud Loomans  06
- 340 665 02

                                                                                                    

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.

                                                                                                    

15223:  Restaurant te Heusden (adj
a2257) Invgw € 135.000 OG: op
aanvraag - Klaassen B.V. - 073-
5216166

                                                                                                    

15207: Restaurant Oud Oosterhout.
Vraagprijs invgw: € 95.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

                                                        

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

                                                        

15190: TER OVERNAME: Eeterij
Tante Pollewop - Aarle-Rixtel  Uw
makelaar: Noud Loomans Mobiel:
06-340 655 03

                                                                                                                                                      

                                      

17263: Horecaruimte Rucphen,
Huurprijs op aanvraag. Info: 076-
5230060 of bij HORMAX.

                                                                                                                                                      

                                      

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

                                                                                                                                                      

                                      

14721: BRASSERIE CENTRUM
BREDA. INFO OP AANVRAAG.
HORECAKAS 0649 111 649
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17239: UWHORECAMAKELAAR:
ITALIAANS RESTAURANT LA
CULINARIA VR. PR. 45.000 TEL:
06 412 68 9 68

                                                        

15103:  UWhorecamakelaar: Winkelr
uimte Valkenburg huur 1000,--
ideaal voor een ijssalon Tel:064136
8968

                                                        

15090: HORECA ADVIES ZUID:
Wittem:Restaurant 't Klauwes
monumentale hoeve met terras en
woning.043-3655533

                                                                                                                                                

17201: PRACHTIG HOTEL regio
MAASTRICHT-VALKENBURG te
koop incl. vastgoed INFO 024-
7440060 of HORMAX

                                                        

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

                                                                                                    

17150: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
KOOP DE SJOESTER MEERS
(STEIN).

                                                                                                    

17144: UWHORECAMAKELAAR
BEZORG PIZZERIA STATIONSTR
AAT 14 NUTH 10.000 EURO TEL:
06 412 68 9 68

                                                                                                    

17145: UWHORECAMAKELAAR
FRITUUR CENTRUM VALKENB
URG 7.000 EURO TEL: 06 412 68 9
68

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

17000: (Z0541) BRASSERIE stadsc
entrum zuidoost NL Huur € 2960.-,
inv. € 150.000,- zuidveste,nl 077354
5632

                                                                                                    

17015: mooi eetcafé met toeristisch
terras

                                                                                                    

16979: (Z0533) BRASSERIE "SUR 
MEUSE", Venlo-Blerick Hoge
omzet. Inv. € 85.000.  zuidveste,nl
0773545632

                                                                                                    

14918: (Z0553) Hilleshagerhofke
Mechelen Z. Limburg. Prachtige
locatie. zuidveste,nl 0773545632

                                                                                                    

12921: (Z0509) B&B, Koffie- en
theeschenkerij, Lottum (Limb.) in
kern van Lottum zuidveste,nl 07735
45632

                                                                                                    

12903: (Z0555) De Rozentuin,
goede recreatieve locatie Kessel.
Prijzen op aanvr. zuidveste,nl 07735
45632

                                                        

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

                                                                                                    

12912: Gevraagd, een ruim Partyce
ntrumzalencentrum met parkeergele
genheid in  Limburg

                                                        

16939: HOTEL-RESTAURANT 
"OP DE BEEK" SCHIN OP GEUL
TE KOOP zuidveste,nl 0773545632

                                                        

16941: HORECA BELEGGINGSOB
JECT,  STATIONSSTRAAT 113,
BEEK (L.) zuidveste,nl 0773545632

                                                                                                    

16911: MARX MOTEL - STUDIOS
te VALKENBURG te koop incl vastg
oed, mooi rendement Info 024-
7440060 of HORMAX

                                                                                                                                                

16888: UWHORECAMAKELAAR;
HOTEL RESTAURANT PAND
VAALS TE KOOP 1.375.00 TEL: 06
412 68 9 68 

                                                                                                    

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

                                                        

10944: (Z0540) Hotel Roo, Valkenb
urg (L) Inv €91000 OZ €698000 kk.
077-3545632 zuidveste,nl

                                                                                                    

16826: CASCO HORECAPAND
CENTRUM VELDEN aan het markt
plein. Huur € 2.000,- p mnd Info
024-7440060 of HORMAX

                                                                                                                                                

16827: CASCO HORECAPAND
CENTRUM GELEEN mooi hoekp
and Huur € 2.200,- p mnd Info 024-
7440060 of HORMAX

                                                                                                    

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

                                                                                                    

16791: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht: Restaurant gelegen in
centrum, nabij het Vrijthof. 043-
3655533.

                                                                                                    

16671: Bedrijfsruimte met inventaris
te Tilburg. Mooi pand met reële huur
prijs. Info: 013-5722844 of
HORMAX

                                                                                                                                                      
                                      

16584: Restaurant Slim 82 in Uden
hout te koop. Prachtig bedrijf. Info:
013-5722844 of HORMAX

                                                                                                                                                      
                                      

16540: Voormalig Ketelhuis AaBe
Fabriek Tilburg te huur. € 4.000,00
per maand. Info 013-5722844 of
HORMAX

                                                                                                                                                

Ga naar de website
www.horecasite.nl
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van de advertentie 
in bij de zoekmachine

16341: Uniek eetcafé in het centrum
van Eindhoven. Info: 013-5722844
of HORMAX

                                                                                                                                                      
                                      

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

                                                                                                                                                

16081: Brasserie t Klavertje Vier
met mooi terras in centrum Bladel.
Info: 013-5722844 of bij HORMAX

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

15749: Tapasrestaurant Màs Tapas
y Vinos gelegen aan de Oude Markt
te Tilburg. Info 013-5722844 of
HORMAX

                                                                                                                                                

15547: 100 meter van de Markt
verwijderd: Lunchcafé Paris te 's-
Hertogenbosch. Info: 013-5722844
of HORMAX

                                                                                                                                                      

                                      

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                      

                                      

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      

                                      

16751: CAFE-ZALEN DE MORT
IER, BERGEN OP ZOOM. VRAA
GPR. OP AANVRAAG. HOREC
AKAS 0649 111 649

                                                                                                                                                

17296: Casco horecaruimte te
Etten-Leur te huur. Info: 076-5230
060 of HORMAX

                                                                                                                                                      

                                      

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

                                                                                                                                                      

                                      

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

                                                                                                                                                      

                                      

17348: Horecaruimte Gasthuyspo
ort Breda. Huurprijs op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

                                                                                                                                                      
                                     

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

 

17352: CAFE ZAAL CAFETARIA
UT FUST STEVENSBEEK vr.pr. 49.
000,- Info 024-7440060 of
HORMAX

                                                                                                                                                      
                                     

17411: Ter overname DOMEIN
BEUKEN HAEGHE Moergestel.
Noud Loomans-Fleuren Horecamak
elaars Tel.: 06-34066502

 

16741: RESTAURANT, HALSTE
REN. VRAAGPRIJS INVGW € 97.
500, PAND OP AANVRAAG. HORE
CAKAS 0649 111 649

                                                                                                                                                

16116: Restaurant & Partycentrum
region Breda. Vraagpr. invgw: €
125.000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

                                                                                                                                                      
                                      

17369: Het prachtige restaurant
Tapas Andaluz te Goirle ter overn
ame. Info: 013-5722844 of
HORMAX

                                                                                                                                                

17393: Bistro De Swaen Rucphen.
Vraagprijs invgw: € 37.500,00. Info:
076-5230060 bij HORMAX.

                                                                                                                                                      
                                      

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

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

april.indd   13 29-04-16   15:08



30 mei 2016HorecaVizier.nl

VIZIER
HoREca

uITGELIcHT

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

meer informatie: www.roosterwolf.com

Zoet was nog nooit zo goed!
Zùsto is een nieuwe, unieke suikervervanger waar professionele chefs laaiend enthousiast 
over zijn. Eindelijk hebben zij een suikervervanger gevonden met maar liefst viermaal 
minder calorieën dan suiker, dat gemakkelijk te verwerken is en geen smaakverschillen 
met zich meebrengt. Het is een één op één suikervervanger, dus 100g suiker = 100g Zùsto. 
Ook heeft Zùsto dezelfde smaak, hetzelfde mondgevoel en dezelfde crunch als suiker. Zijn 
zoete smaak heeft Zùsto voor het overgrote deel te danken aan vezels uit mais en chicorei. 
Deze vezels zorgen niet alleen voor zoetkracht en structuur, ze hebben ook een positieve 
bijdrage aan de gezondheid.

meer informatie: www.zusto.eu 

PW FOODS lanceert de 
nieuwe Goulash Bitterbal
PW FOODS is gespecialiseerd in productie van ambachtelijke snacks 
met een heel  hoge smaakbeleving. Verse ingrediënten gecombineerd 
met een krokante paneerlaag  geven dit product een lekkere bite. Deze 
bitterbal moet u geproefd hebben. Verrukkelijk in zowel 25 als 35 grams 
vanaf heden te bestellen via uw bekende Horeca Groothandel. Naast 
deze Goulash Bitterbal produceert PW FOODS ook andere snacks zoals 
Rundvlees Kroketten, Bami – en Nasi Schijven, allen kenmerkend door hun 
overheerlijke smaak.

meer informatie: www.pwfoods.nl 

Boska XL Kaasplank - Bourgondisch tafelen voor gevorderden
Bij de borrel, het dessert of een gezellig tapas avondje: deze 1 meter lange kaasplank van Boska is gemaakt om van iedere 

gelegenheid een bourgondische happening te maken. De eikenhouten kaasplank is niet alleen duurzaam, ook bacteriën 
en geurtjes hebben er door de antiseptische werking nauwelijks vat op. De XL kaasplank is gemaakt van Europees 

eikenhout. Boska presenteerde dit bijzondere product tijdens de Voorjaarsbeurs 2016 in de Trade 
Mart te Utrecht. 

meer informatie: www.boska.com 

Eco-line de 
milieuvriendelijke 
matrassenlijn van Bremafa
Bremafa  heeft zijn ruime assortiment matrassen uitgebreid met een 
milieuvriendelijke matrassenlijn:  de Eco-line. Deze drie milieuvriendelijke 
matrassen hebben de namen Green, Blue en Yellow gekregen en zijn allen 
voorzien	van	het	emissieschone	 /	CO2	vrije	 LLQ	koudschuim.	LLQ	staat	voor	
Long Life Quality en is een koudschuim met uitstekende en tot op heden  niet 
eerder behaalde eigenschappen. LLQ schuim is een speciaal ontwikkeld en 
gepatenteerd koudschuim met een densiteit 55 (HR55) en staat garant voor 
een hoge kwaliteit, ligcomfort en  lange levensduur. Dit schuim heeft in 10 jaar 
minder dan 3% verlies van hoogte en stevigheid. Het schuim is milieuvriendelijk 
geschuimd, er wordt geschuimd met plantaardige oliën, en is tevens biologisch 
afbreekbaar.

meer informatie: www.bremafa.nl 

Voor een 
elegante 
presentatie 
Uw informatie op een stijlvolle en overzichtelijke 
manier presenteren, dat doet u met deze luxe 
informatiestandaard. De strakke vormgeving 
zorgt ervoor dat het oog direct naar uw 
presentatie wordt getrokken, terwijl de stalen 
voet met zwarte poedercoating een verfrissende 
finishing touch geeft aan uw interieur. Liever geen 
diepzwart? U kunt deze informatiestandaard 
ook in andere RAL-kleuren bestellen. De 
informatiestandaard wordt volledig gemonteerd 
geleverd, u kunt deze dus direct gebruiken.

meer informatie: www.kliklijsten.com

Schillen was nog 
nooit zo eenvoudig
Groenten en fruit schillen zijn lastige karweitjes. Maar niet met 
deze nieuwe Victorinox dunschillers. Super handig door de fijne 
microkarteling. Volop keuze met heften in de kleuren oranje, geel, 
roze, groen, rood en zwart. Geschikt voor rechts- en linkshandigen. 
Onmisbaar in elke professionele keuken. Kies voor de Zwitserse 
kwaliteit van Victorinox in de keuken. Hoge kwaliteit zoals je mag 
verwachten van de fabrikant van het beroemde “Original Swiss Army 
Knife”. Levenslange garantie tegen materiaal- en fabricagefouten.

meer informatie: www.victorinox.nl 

Monte Pizza Crust introduceert 
‘One-Stop-Shopping’
Vers uit de oven! Vanaf nu is het een feit dat Monte Pizza Crust niet alleen een 
specialist, maar ook de one-stop-shop van pizzabodemproducten is. Door 
specifieke kennis, eigen productie en logistieke voordelen biedt Monte 
Amerikaanse pizza bodems, Italiaanse steenovenbodems en deegbollen 
van de allerhoogste kwaliteit vanuit één adres. Nieuwsgierig naar Monte’s 
assortiment, of juist op zoek naar een pizzabodemproduct naar eigen 
wens?

meer informatie: www.montepizzacrust.nl 

24 ICE ontwikkelt 
ijsjes met alcohol

Tijdens zijn vele festivalbezoeken de afgelopen jaren merkte Jesper Gutteling  
dat er veel ijs wordt geconsumeerd. Dit gegeven, en het feit dat de jonge 
ondernemer zelf ook een levensgenieter ‘pur sang’ is, zette hem aan het 
denken. Er werd een plan geschreven en in samenwerking met likeurfabrikant 
De Kuyper werd een bereidingsmethode ontwikkeld die het invriezen van 
alcohol mogelijk maakt. Aan de hand van deze geheime bereidingsmethode 
werden vervolgens vijf verschillende cocktail smaken ontwikkeld, alle 
voorzien van 5% alcohol: Mojito, Strawberry Daiquiri, Limoncello, Pina Colada 
en Vodka Energy. Elke smaak bevat slechts 50 calorieën en is uitsluitend 
gemaakt van natuurlijke ingrediënten.

meer informatie: www.24ice.com 
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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!

dE 20

1.  Wat is het wezenlijke van koken volgens u?
  ‘Genieten. Het koken zelf en het in de watten 

leggen van de gasten met de gerechten.’
 

2.   kunt u zich een leven zonder koken 
voorstellen?

 ‘Jazeker wel. Dan ga ik in de bediening.’

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

  ‘Ik ken geen normale chef-kok. Jawel, maar de 
meeste koks zijn wel lekker eigenwijs. Hij moet 
zeker doorzettingsvermogen hebben, creatief 
zijn en leiding kunnen geven.’

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

  ‘Wij hebben veel klassieke gerechten op de 
kaart staan en die waren dus al bedacht. Bij 
het samenstellen van de kaart kijken we vooral 
ook naar wat we denken dat het beste gaat 
verkopen.’

5.   Hoe belangrijk is voedsel?
  ‘Zonder voedsel ga je dood, hè. Maar uit eten 

gaan is natuurlijk heel wat anders, dan gaat het 
om even kunnen ontspannen, samen zijn en 
lekker genieten.’

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

  ‘Wij zijn 8 jaar geleden begonnen en het liep 
gewoon meteen prima. Mensen zijn hier heel 
constant, merk ik. Mensen bestellen gewoon 
waar ze zin in hebben.’

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

  ‘De moderne Nederlandse consument gaat 
denk ik voor de wat hippe gerechten. Hier is dat 
anders. Bij ons wil de gast gewoon graag een 
varkenshaasje. En dan vooral niet te moeilijk met 
mosterdsaus en spekjes, maar traditioneel met 
champignonroomsaus. Een kalfs T-bone en een 
pork rack loopt bij ons ook goed.’

8.  kunt u koken zonder liefde en respect?
  ‘Dat kan wel. Maar het is beter als je toch 

zorgvuldig met de producten omgaat. Alleen al, 
omdat je wilt dat je gast tevreden is. Alles wat er 
uit de keuken komt, moet goed zijn.’

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

  ‘Vlees. Gisteren hadden we langzaam gegaard 
lupinevarken met asperges. Heerlijk.’

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

  ‘Soms ook wel voor een frikadelletje speciaal. 
Maar het liefst toch voor een kalfs T-bone van de 
grill.’

11. Wat lust u juist niet?
  ‘Ik eet alles, maar het mondgevoel van mosselen 

vind ik niet prettig.’

12.  kan koken een vorm van kunst zijn?
  ‘Het kan zeker. Maar wij hebben  

weinig opsmuk.’

13.  Waarom zijn kookprogramma’s zo populair?
  ‘Mensen vinden koken en eten steeds 

interessanter. Het is een echte trend.’

14.  Wat vindt u van de horeca in nederland?
  ‘Over het algemeen erg goed. Soms vind ik 

de houding van restaurants een beetje uit de 
hoogte. Een gast moet op zijn wenken bediend 
worden. Vraagt hij pepersaus in plaats van 
champignonroomsaus, dan moet dat kunnen.’

15.  Wat is de volgende stap die u gaat zetten?
  ‘Ik wil dit zo goed mogelijk blijven doen. Ons 

terras mag wel wat groter en dichter bij het 
water.’

16.  Welk ander beroep heeft u ooit overwogen?
  ‘Ik heb altijd met veel plezier in de bediening 

gezeten, voordat ik de keuken inging. Als 
jongetje wilde ik brandweerman worden.’

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

 ‘Tennissen vind ik wel leuk.’

18.  Gaat het goed met de horeca?
  ‘Er zijn uitschieters naar boven en naar beneden, 

maar gemiddeld gaat het echt prima.’

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

 ‘Huiselijk, nostalgisch en warm.’

20.  Wat wilt u uw gasten geven?
 ‘Lekker eten en vooral een heel goed gevoel.’

De 20

Hoe kunnen jullie er voor zorgen dat een 
horecaondernemer meer tijd heeft voor gasten?
“We ontzorgen de horecaondernemer door niet 
alleen maar risico’s in kaart te brengen, maar hiervoor 
ook de oplossingen te leveren. Dat betekent dat de 
ondernemer zijn of haar aandacht op gasten kan 
richten en niet wakker hoeft te liggen van risico’s.”

Wat is precies jullie werkwijze?
“Guest Quality heeft een unieke werkwijze waarbij 
de risicoinventarisatie centraal staat. Wij helpen 
de horecaondernemer operationele risico’s 
in kaart te brengen en komen met praktische 
beheersmaatregelen. Dit in een overzichtelijke 
rapportage. Wanneer één van deze oorzaken weg 
genomen kan worden, is de kans op een groot 
evenement klein. In de praktijk zijn veel hoteliers 
minder verzekerd dan wordt aangenomen. Diverse 
clausules beperken voor verzekeraars de dekking, 
zonder dat daar aandacht voor is. Deze clausules 

brengen wij ook in beeld. Daarnaast zijn er 
aanvullende diensten zoals de Risico Inventarisatie 
& Evaluatie (RI&E), het opstellen van een 
bedrijfscontinuïteitsplan, het keuren van eventueel 
aanwezige speeltoestellen en het adviseren 
en leveren van benodigde verzekeringen. Het 
belangrijkste is dat Guest Quality de operationele 
risico’s voor de hotelier in kaart brengt en met 
praktische oplossingen komt. Wanneer het echt 
goed mis gaat is er meestal sprake van meerdere 
oorzaken. Het verminderen van deze oorzaken 
voorkomt een grote calamiteit.”

Wie zijn er onderdeel van Guest Quality  
en wat is jullie achtergrond?
“Guest Quality is opgericht door 2 gedreven 
risicoadviseurs, Bernhard van der Meer en ikzelf, 
Teun Grasmeijer. Na jarenlang gewerkt te hebben 
bij grote financiële instellingen hebben wij besloten 
te kiezen voor de sector horeca met overnachting 
om elke dag met veel plezier aan de slag te gaan. 
Inmiddels is Guest Quality gegroeid en werken er 
diverse collega’s enthousiast samen. Ieder met eigen 
specialisme.”

Wanneer zijn jullie begonnen  
met jullie dienstenpakket?
“Na een ontwikkelperiode van ongeveer 3 jaar is Guest 
Quality begin oktober 2015 operationeel geworden.”

Wat zijn de resultaten tot nu toe?
“Het is duidelijk dat Guest Quality met haar 
dienstverlening een behoefte van hoteliers aan 
onafhankelijke ondersteuning aan het invullen is. 
Diverse hoteliers hebben de weg naar ons gevonden, 
zoals bijvoorbeeld De Dames van de Jonge uit 
Giethoorn en Hotel Monopole uit Harderwijk.”

Wat is er nog meer van belang om te weten?
“Vanwege het feit dat Guest Quality het risicoprofiel 
van een hotel aantoonbaar verbeterd, heeft de 
internationale verzekeraar achter het Hospitality 
verzekeringspakket een volmacht gegeven over 
het inrichten van de voorwaarden en premie. Dat 
betekent dat het Hospitality verzekeringspakket 
uitgebreide voorwaarden voor de sector horeca 
met overnachting heeft en maatwerk clausules die 
worden toegespitst op de specifieke situatie. Quest 
Quality levert netto premies op de verzekeringen en 
rekent als beloning een transparant vast bedrag. Geen 
perverse prikkel om zoveel mogelijk verzekeringen of 
premie te realiseren, maar maatwerk in dienst van de 
horecaondernemer. In de praktijk betekent het een 
forse premiebesparing die kan oplopen tot wel 30 a 
40 procent.”

Guest Quality levert maatwerk in 
dienst van de horecaondernemer
‘We brengen niet alleen risico’s in kaart, maar komen ook met oplossingen’

naam: Mark van Esveld 
leeftijd: 42 
naam bedrijf: Restaurant ‘Smederij 1872’
burgerlijke staat: Ja
kinderen: 2 kinderen

Guest Quality is er voor horeca met overnachting. De 
dienstverlener wil dat alle risico’s die een gast zou kunnen 
lopen door in een horecabedrijf te verblijven, inzichtelijk en 
beheersbaar gemaakt worden. We stellen Teun Grasmeijer van 
Guest Quality een aantal vragen. 
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16785: (Z0580) Friture Pannesheid
estr. 30a, KERKRADE Huur € 750
Inv. € 10.000 zuidveste,nl 0773545
632

                                                        

16745: (Z0539) RESTAURANT + B
& B,  GROTESTR. 27 BAARLO
Huur en koop zuidveste,nl 0773545
632

                                                        

16723: UWHORECAMAKELAAR,
NL : RESTAURANT 254M2 KERKR
ADE TOP LOCATIE TOP OMZET
19.900EURO TEL: 06 412 68 9 68

                                                        

14641:  (Z0531) FIETSCAFÉ-KOFFI
ETERRAS-CAMPERPLAATS, DE
TUMP  HEEL  (L.)€ 450.000,-  zuidv
este,nl 0773545632

                                                        

16642: Grieks-Turks restaurant te
Panningen FLEUREN HORECAMA
KELAARS Noud Loomans 06-340.
665.02

                                                        

5869: (Z0544) Hotel-Restaurant
Zuid-Limb. omg. Vaals Onr.goed
€755000 Inv €140000 zuidveste,nl
077-3545632

                                                                                                    

16643: Binnen en buiten Horecafaci
liteiten Zwembad de nieuwe Hateb
oer Sittard

                                                                                                    

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

                                                                                                    

16634: (Z0505) BELEGGINGSOBJ
ECT,  Grotestr.C. 5-13, Valkenburg
€ 1.350.000 zuidveste,nl 0773545
632

                                                        

12504: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TER
OVERNAME VRIJTHOF 2 MAAST
RICHT.

                                                                                                    

16587: (Z0536) HARRY en JACK,
VENLO C.Toplocatie 425 m²+ groot
terras  zuidveste,nl 0773545632

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

16573: UWHORECAMAKELAAR,
NL ROERMOND HORECAPAND
315.000 EURO TEL:06 412 68 9 68

                                                        

16544: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg ad Geul: Restaurant
SisterS, met terras. 043-3655533.

                                                                                                    

16526: UWHORECAMAKELAAR,
NL RESTAURANT LANAKEN TOP
LOCATIE TOP OMZET TEL:064126
8968 PRIJS 175.000

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

16513: (Z0560) HORECAPAND,
koop of huur, NIERSPRINKSTR
AAT 33, KERKRADE zuidveste,nl
0773545632

                                                        

8540: (Z0507) Motel-Rest.-Zaal 'De
Krekelberg', Belfeld (L) All-in €1.
200.000 kk zuidveste,nl 0773545
632

                                                                                                    

14424: In het Heuvellandschap'd
eze gerenoveerde "Herberg" met
nieuwe hotelkamers.Horecahuis
Limburg 1365  

                                                                                                    

16453: RESTAURANT JAGERS
HOF te SIEBENGEWALD grens
Nrd Limburg GWI € 95.000,- Info
024-7440060 of HORMAX

                                                        

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

                                                                                                    

8478: (Z0519) Hotel-Rest. De Kroon
Markt Gennep, bij Nijmegen. Prijzen
aanvraag. zuidveste,nl 077-3545
632

                                                                                                    

16347: (Z0537) HORECA  WINKEL
PAND,  PARADE 41,  VENLO  O.Z.
€320000 Inv. €20000 zuidveste,nl
0773545632

                                                        

14345: Te koop groot horecapand
in Vlodrop. FLEUREN HORECA
MAKELAARS  Noud Loomans 06 -
340 665 02

                                                        

16338: (Z0573) HOTEL-RESTAUR
ANT  toeristische omg.Z. Limburg. €
1.900.000 kk. zuidveste,nl 077-3545
632

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

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.

                                                                                                    

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

12283: (Z0532) Theater "Royal",
Hamstraat 7a, Roermond in cent
rum ALL-IN €1900000 zuidveste,nl
0773545632

                                                                                                    

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)

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

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

                                                        

16154: HORECAHUIS LIMBURG
06-54353706 Groot landelijk gele
gen horecabedrijfspand in Midden
Limburg.

                                                                                                    

16136: UWHORECAMAKELAAR,
NL ROERMOND HORECAPAND
315.000 EURO TEL:06 412 68 9 68

                                                                                                    

16110: UWHORECAMAKELAAR,
NL : BBQ Planet Te Nuth vr.pr. 19,
000 euro. Tel : 0641268968

                                                        

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

                                                        

12172: (Z0516) Restaurant Venlo
groente- en fruitveiling Huur €3800
Inv. €150000 zuidveste,nl 077-3545
632

                                                                                                    

13954: HORECA ADVIES ZUID:
Vijlen:Hoeve Rott,herberg, vakantie
woningen, B&B, trainingscentrum.
043-3655533.

                                                        

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

                                                                                                    

14043: UWhorecamakelaar:Turks
Bakkerijbroodfabriek enige in Maast
richt, Vr.Prijs 150,000 euro 0641268
968

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

15998:  MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ  TE
KOOP CAFETARIA PEEWEE
HEERLEN. HOGE OMZET. 

                                                        

15985: UWHORECAMAKELAAR:
FRITURE MET GOEDE OMZET
HOENSBROEK VASTE PRIJS 35.
000 TEL:0641268968

                                                        

15976: Z0570 HORECARUIMTE
souterrain, GOUDEN LEEUW 14A,
VENRAY INV €3500 HP €1009 zuid
veste,nl 0773545632

                                                                                                    

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

15983: UWHORECAMAKELAAR:
PIZZERIA TE BRUNSSUM GOEDE
OMZET PRIJS 75,000 TEL: 06 412
68 9 68

                                                                                                    

15953: Restaurant te Venlo (pibe31
01) Vraagprijs inventarisgoodwill €
159.000  -Klaassen B.V. -073-5216
166

                                                        

15930: PENSION-EETCAFÉ De
Bourgondiër VALKENBURG te koop
0773545632 zuidveste,nl

                                                        

13888:  (Z0562) Harmoniezaal Post
huisstraat Tegelen. Huur incl
woning €2500 zuidveste,nl 0773545
632

                                                        

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

                                                        

15885: (Z0542) "SISTERS" , PLEN
KERTSTRAAT, VALKENBURG
huur €2156 inventaris €69.000 zuidv
este,nl 0773545632

                                                                                                    

15883: UWHORECAMAKELAAR:A-
LOCATIE HEERLEN AFHAALZAAK
VR.PR. 47,500 TEL:0641268968

                                                        

15859: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ, TE
KOOP SANDWICH EXPRESSE
KASPERENSTRAAT 41 KERKR
ADE.

                                                                                                    

15851: HOTEL - B & B,'t Valkenn
est, Oud Valkenburg. Aanbiedingspr
ijs! k.k. zuidveste,nl 0773545632

                                                        

9672: MARC VAASSEN KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
KOOP POOLCENTRUM TE VALKE
NBURG . 

                                                                                                    

9773: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
KOOP SPOORWEGLAAN 2 MAAS
TRICHT.

                                                        

11759: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TER
OVERNAME RESTAURANT RUIM
ZICHT ELSLOO.

                                                        

11773: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
KOOP DE BEKKERIE TE VALKEN
BURG.

                                                        

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. €210.000 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

                                                                                                    

15742: Lunchroom te Venlo (pibe31
78), Inventarisgoodwill € 29.000 -
Huur € 2.400 Klaasen B.V.-073-
5216166

                                                        

11843: (Z0527) Café-Zaal M. Limb
urg dorp doorgaande weg Huur
€1980 zuidveste,nl 0773545632
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15715: Brasserie-hotel-terras met
woning op een unieke locatie in
Limburg. Horecahuis Limburg
(1401) 

                                                        

15722: HORECA ADVIES ZUID:
Heuvelland: Restaurant en OG (in
TOPconditie) met mooi terras. 043-
3655533. 

                                                                                                    

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.  

                                                                                                    

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

                                                                                                    

15670: VMH3-3008 Koop Horecap
and Rest.+won. H.Geeststr.27 Roer
mond vrpr.€398000kk inv€98000
ABéMA0655113560

                                                                                                    

15661: Groot horecapand te Koning
sbosch te huur inclusief inventaris
Horecahuis Limburg (1397)  

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                        

13468: (Z0579) Casco Restaurant-
Feestzaal buitengebied Sevenum(L.
) Huur €1650 zuidveste,nl 0773545
632

                                                                                                    

13458: VMH3-3000 Koop horecap
and + Won. Hotel VOS Stationsw4
Echt prijs € 548000 invent io
ABeMA 0655113560

                                                                                                    

15485: BRASSERIEDAGZAAK, 
CENTRUMLOCATIE in stad Z.O.
NEDERLAND zuidveste,nl 0773545
632

                                                                                                    

15471: Markt RoermondDesigner
Outlet ligt dit grote pand geschikt
voor horeca. Horecahuis Limburg
(1389)

                                                                                                    

6794: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
KOOP 'T HOEFVELDJE LANDGR
AAF. HUUR € 400,-- PER MAAND.
VERLAAGDE VRAAGPRIJS.

                                                        

15439: UWHORECAMAKELAAR:
DONNERSHOARMAZAAK CENT
RUM MAASTRICHT.PRIJS 35,000
TEL:0641268968

                                                                                                    

15406: Winkelpand te Venray (pibe
3173) Bestemming horeca OG €
550.000 kk - Klaassen B.V. - 073-
5216166

                                                                                                    

15402: Hotel Brasserie Slenaken
Schitterend Object (1389) Horecah
uis Limburg

                                                                                                    

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

                                                                                                                                                

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

                                                        

15368: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ. TE
KOOP LIN'S GARDEN MUNSTER
GELEEN. 

                                                                                                    

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

                                                        

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

                                                        

15293: (Z0577) HORECAPAND
casco,  MARKT 42,  GELEEN Huur
met woning €2000,- zuidveste,nl
0773545632

                                                                                                    

15263: TK B&B in een van de mooi
ste dorpjes van Limburg. pand en
exploitatie. Horecahuis Limburg
(1351)

                                                                                                    

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

                                                        

15234: (Z0583) HOTEL "DE ZEVE
NDE HEERLIJKHEID", SLENAKEN
(L) Koop €715.000 kk  zuidveste,eu
0773545632

                                                        

15230: (Z0576) HORECAPAND
(verhuurd), MAASBREESESTRAAT
49, VENLO OZ €400000,- kk zuidve
ste,nl 0773545632

                                                        

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

                                                        

9312: (Z0515) CAFÉ-RESTAUR
ANT-B & B "DE OUDE SMIDSE",
STATIONSTR. 26,  BAEXEM zuidv
este,nl 0773545632

                                                        

15165: HORECA ADVIES ZUID:
VILT: Sauna-complex Vilt (kop van
de Cauberg) AANGEPASTE PRIJS
043-3655533.

                                                                                                    

15050: Eetcafé-Zaal te Broekhuizen
vorst (pibe3164) Prijzen op aanvr
aag - Klaassen BV - 073-5216166

                                                                                                    

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)

                                                                                                                                                

16850: (Z0581)  HORECABEDRIJF
SPAND,  NAPOLEONSWEG 82,
NEER (L.) € 210.000 kk zuidveste,nl
0773545632

                                                                                                                                                      
                                      

17283: TER OVERNAME BRAND
BIERHUIS MAASTRICHT.

                                                                                                                                                

17288: UWHORECAMAKELAAR:
HOTEL + RESTAURANT A-LOCA
TIE PRIJS 35.000 TEL:06 412 68 9
68

                                                                                                                                                      
                                      

17054:  (Z0517) BRASSERIE "AST
ORIA",  GROTE BEEKSTRAAT 4,
VENLO (C.) zuidveste,nl 0773545
632

                                                                                                                                                

15233: HORECA ADVIES ZUID:
Eijsden: ONROEREND GOED:histo
risch centrum. 043-3655533

                                                                                                                                                

17349: UWHORECAMAKELAAR,
NL: TAPAS WIJNBAR A-LOCATIE
GELEEN 30.000 TEL: 06 412 68 9
68

                                                                                                                                                      
                                      

17363: CAFETARIA T PARADIJS
te MELDERSLO inclusief ruim pand
€ 295.000,- k.k. Info 024-7440060 of
HORMAX

                                                                                                                                                      
                                      

16927: UWHORECAMAKELAAR,
WOK - SUSHI MAASTRICHT
PRIJS 350.000 EURO TEL: 06 412
68 9 68

                                                                                                                                                

17374: UWHORECAMAKELAAR,
NL: GRILL RESTAURANT MAAST
RICHT VR.PR.49.000 TEL: 06 412
68 9 68

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                

17376: UWHORECAMAKELAAR:
RESTAURANT TOP OMZET+TOP
LOCATIE 180,000 TEL: 064126
8968

                                                                                                                                                

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

17379: UWHORECAMAKELAAR
HAMBURGERIA A-LOCATIE MAAS
TRICHT PRIJS 115.000 TEL: 06
412 68 9 68

                                                                                                                                                

17380: UWHORECAMAKELAAR
RESTAURANT NI HAO MAASTRI
CHT PRIJS 32.000 TEL: 06 412 68
9 68

                                                                                                                                                      
                                      

17365: (Z0530) CAFETARIA-REST
AURANT, HOOGSTR. 27, ECHT
(L)  INV. € 45000 zuidveste,nl 0773
545632

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                      
                                      

17331: (Z0528) RESTAURANT
"BURGERSCH",  KESSELSKADE 
MAASTRICHT Overname € 135.
000 zuidveste,nl 0773545632

                                                                                                                                                      

                                     

17423: HORECA ADVIES ZUID:
MAASTRICHT: Restaurant in histori
sch centrum, klein terras aanwezig.
043-3655533

16534: UWhorecamakelaar: Hotel+
Restaurant centrum Valkenburg vr.
pr. 299,000 K.K. Tel: 0641368968

 

17149: (Z0512) "d'n INGELBEWAA
RDER", VENLO-TEGELEN Inv.
120.000 Huur 2.500 zuidveste,nl
0773545632

                                                                                                                                                

17388: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg-Limburg. Hotel Spronck,
loopafstand van centrum. 043-
3655533

                                                                                                                                                

17391: HORECA ADVIES ZUID:
Schin op Geul: Hotel-Brasserie "de
Herbergier". Terras aanwezig. 043-
3655533

                                                                                                                                                

17341: HORECA ADVIES ZUID:
Zuid-Limburgs heuvelland. Hotel,
geheel vrijstaand met zonnig terras.
043-3655533

                                                                                                                                                      

                                      

14753: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Limburg als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 EIGEN
HORECA MAKELAAR

                                                                                                                                                

16975: Eetcafé te Broekhuizen (pib
e3137) Koopprijs OG € 339.000 -
invgw € 69.000 Klaassen BV - 073-
5216166

                                                                                                                                                

16625: Café-Biljart-Zaal te Oostrum
(pibe3190)Vraagprijs invgw €19.000
Huur €1.845 Klaassen BV-073-5216
166

                                                                                                                                                

16417:  Café te Venlo (PIBE3165)Vr
aagprijs inventarisgoodwill € 39.000
Huur € 3.600 Klaassen BV-073-
5216166

                                                                                                                                                

Ga naar de website
www.horecasite.nl

en typ het nummer 
van de advertentie 
in bij de zoekmachine

16379: Restaurant te Roermond(p
ibe 3187) Vraagprijs invgw € 97.000
Huur € 2.500 Klaassen BV - 073-
5216166

                                                                                                                                                

16286: Restaurant te Venray (pibe3
186)Vraagprijs invgw op aanvraag
Huur € 2.950 Klaassen BV-073-
5216166

                                                                                                                                                

16219: Café-Zaal te Lottum (pibe31
80) Prijs OG + invgw € 569.000 -
Klaassen B.V. - 073-5216166

                                                                                                                                                

16216: Restaurant te Venlo (pibe31
84) Vraagprijs invgw € 109.000
Huur € 2.400 - Klaassen B.V. 073-
5216166

                                                                                                                                                

16205: Lunchroom - dagzaak te
Venlo (pibe3182). Prijzen op aanvr
aag - Klaassen B.V. - 073-5216166

                                                                                                                                                

16786: (Z0565) BELEGGING, 
ARCENSE HERBERG, ARCEN (L)
€ 465.000 kk zuidveste,nl 0773545
632

                                                                                                                                                

17392: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht-centrum. Eetcafé op topl
ocatie met groot terras voorzijde.
043-3655533

                                                                                                                                                

17422: HORECA ADVIES ZUID:
MAASTRICHT: Eetcafé op unieke,
centrale ligging, met groot terras.
043-3655533

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

17424: HORECA ADVIES ZUID:
MAASTRICHT: bekend restaurant
nabij centrum, met terras. 043-
3655533.

                                                                                                                                                

17427: HORECA ADVIES ZUID:
GELEEN: Restaurant Danas, met
terras. 043-3655533
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8478: (Z0519) Hotel-Rest. De Kroon
Markt Gennep, bij Nijmegen. Prijzen
aanvraag. zuidveste,nl 077-3545
632

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Roger Ravesteijn 
06 - 24119263

roger@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN ZUID-LIMBURG

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.
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Specialist in:
•  Onderhandelingsgesprekken  

met de belastingdienst
•  Het beslechten van fiscaal juridische  

geschillen met de belastingdienst
• Het instellen beroep bij de rechtbank
• Boeterecht
•  Beoordelen van omzetcorrecties  

en zwarte lonen
• Beoordelen van correcties n.a.v. steekproeven
• Beoordelen van BTW correcties

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?

Laat uw gasten echt onbezorgd
genieten op uw terras.
Ongenode bezoekers op uw terras? Voorkom dat uw gasten meer 
bezig zijn met het wegjagen van insecten dan dat ze ongestoord 
van uw gastvrijheid kunnen genieten.

Bereid u goed voor op de zomer en ga preventief aan de slag. 

Lastig? Rentokil kan u helpen.
Stuur ons een mail of kijk op www.rentokil.nl/3-in-1-klap

0800 – 73 68 654  |  www.rentokil.nl  |  info@rentokil.nl
    RentokilNederland  |      nl_rentokil

3-in-1klap!

12

€1150
€1450
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Van oorsprong behoort in een rechtstaat een 
machtenscheiding te worden toegepast. Bij een 
rechtstaat in de meeste pure vorm behoren de 

wetgeving, het bestuur en de rechterlijke macht alle 
drie strikt gescheiden te zijn. Degene die de wet opstelt 

mag bijvoorbeeld niet rechtelijke uitspraken verrichten; 
dit zou teveel macht betekenen voor een ambt. De 

machtenscheiding is in elk democratisch land aanwezig, 
al is er nooit sprake van de meest pure vorm. Zo stelt de 

politiek (het bestuur) de rechters aan en heeft de regering zowel 
wetgevende als bestuurlijke bevoegdheden. 

De laatste decennia is er steeds meer sprake dat de bestuurlijke 
ambten ook steeds meer en zwaardere sancties mag opleggen. 
De rol van de strafrechter wordt ieder jaar beperkter. De 
bestuurlijke ambten, zoals de Belastingdienst en de NVWA 
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), zijn bevoegd om 
boetes op te leggen en mogen ook strafbare feiten bestraffen. 
Deze ontwikkeling is vooral gekomen om de snelheid en 
effectiviteit te verhogen. Boeteberechting van strafbare feiten 

door bestuursorganen is tegenwoordig een gelijkwaardig 
alternatief geworden voor het strafrecht. 

Heeft de Belastingdienst niet teveel bevoegdheden? 
De exclusieve competentie van de rechter op het terrein 
van het berechten bestrafbare feiten ligt nu voor een 
deel bij een bestuursorgaan, de Belastingdienst. Dit 
is een ernstige inbreuk in de machtenscheiding. Het 
bestuursorgaan krijgt hierdoor teveel macht. Een 

bestuursorgaan is niet onafhankelijk en onpartijdig, zij zijn heel 
erg bezig met het opleggen van boetes en het spekken van de 
schatkist. 

Een rechter is een neutrale onafhankelijke  
en onpartijdige instantie
Meer en meer wordt een pleidooi gehouden om het domein 
van de rechter te herstellen en de boeteberechting in eerste 
instantie al te laten volstrekken door de rechter. De rechter 
is namelijk onafhankelijk en onpartijdig, en ook in het 
oorspronkelijke gedachtegoed van de machtenscheiding enkel 
belast met het spreken van recht. 

Nu vindt er, indien er bezwaar en beroep wordt ingesteld, 
toetsing plaats door de rechter. Hierbij wordt uitgegaan van 
de betrouwbaarheid van het bestuursorgaan. Zo wordt de 
Belastingdienst geacht om als procespartij  onbevooroordeeld 
en objectie te handelen en alle stukken volledig en juist in te 
brengen. 

Misbruik van overheidsinstanties
Onlangs is een groot nieuwsbericht gewijd aan de integriteit 
van de rechtstaat. De Belastingdienst heeft bij de gerechtelijke 
instanties, het Hof en zelfs de Hoge Raad, onjuiste informatie 
verstrekt en zelfs onder eed leugens verkondigd. Dit is natuurlijk 
een vorm van machtsmisbruik waarbij de Belastingdienst 
mogelijk denkt dat zij alles kunnen maken. 

Onze ervaring is ook dat de Belastingdienst veel onjuistheden 
vermeldt in een rapport n.a.v. een boekenonderzoek en andere 
gegevens zoals een hoorgesprek. De rechter gaat in eerste 
instantie vanuit dat de Belastingdienst onbevooroordeeld is, 
maar in de praktijk blijkt dit niet altijd zo te zijn. 

U als horecaondernemer heeft mogelijk te maken gehad 
met boetes en aanslagen van bestuursorganen zoals de 
Belastingdienst of NVWA. Mogelijk heeft u hierbij ook een 
zekere machtspositie ervaren vanuit deze ambten. Doordat 
de bestuursorganen tegenwoordig wel erg veel macht 
hebben, is het verstandig om u hiertegen te beschermen. Het 
is ook verstandig om niet uit te gaan van de juistheid van de 
standpunten en onderzoeksresultaten van de Belastingdienst. 

Weten is één, bewijzen is twee. Een overheidsambt zoals 
de Belastingdienst is niet eenvoudig te overtuigen.

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

Betrouwbaarheid Belastingdienst

nIEuwS

Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima bezoeken 
Viktualienmarkt in München
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en hare Majesteit Koningin Máxima en de minister van 
Buitenlandse Handel Lilianne Ploumen brachten op 13 april 2016 een bezoek aan de Viktualienmarkt 
in München en openden het Nederlands-Beierse pop up paviljoen. Het Koningspaar werd ontvangen 
en over de markt begeleid door de Beierse staatsminister van Voedsel, Landbouw en Bosbeheer, 
Helmut Brunner en de Burgemeester van München, Dieter Reiter. Doel van het bezoek was het 
bevorderen van de samenwerking tussen de Nederlandse en Beierse agri- en food sectoren. Hiervoor 
was voor twee dagen een Beiers-Nederlands pop-up paviljoen ingericht. Tijdens de rondleiding 
over de Viktualienmarkt bezocht het Koningspaar ook het restaurant Hochreiter en de groente- en 
fruithandelaar Fruitique, die een veelzijdig assortiment aan Nederlandse producten aanbiedt. Het 
Nederlandse Koningspaar was zeer enthousiast over de innovatiekracht van de agri- en food sector.

Tweesterrenchef 
François Geurds 
opende in Rotterdam 
aspergeseizoen 2016
Alweer voor de vijftiende keer werd, geheel volgens 
traditie op de tweede donderdag van april, het nationale 
aspergeseizoen officieel geopend met de benoeming van 
de aspergeambassadeur, aan wie ook de oorkonde en het 
eerste kistje asperges zijn overhandigd. De opening vond 
plaats op het ss Rotterdam, het stoomschip dat ruim 40 
jaar de wereldzeeën heeft bevaren. Sinds 2008 heeft het ss 
Rotterdam een definitieve ligplaats in de Maashaven, op de 
kop van Katendrecht, met een werelds uitzicht op de Maas en 
de skyline van Rotterdam. In 2016 mag tweesterren chef-kok 
François Geurds zich  aspergeambassadeur noemen. 

AccorHotels draagt steentje 
bij aan Planet 21 Day 
Op Planet 21 Day op 21 april jl.,  stimuleerde AccorHotels haar werknemers wereldwijd om 
leuke initiatieven te bedenken waarmee ze bijdragen aan een duurzame ontwikkeling 
en sociale verantwoordelijkheid. De AccorHotels in Nederland hebben ook heel wat 
verschillende initiatieven bedacht om hun steentje bij te dragen aan de Planet 21 Day. 
Novotel Rotterdam Schiedam zet zich in voor de Voedselbank. Zij zullen bij iedere punt 
appeltaart die in het hotel besteld wordt, een kom soep aan de Voedselbank doneren. 
Hotel Mercure Nijmegen is al sinds de kerst kleren voor de kledingbank aan het 
verzamelen bij het eigen personeel. Ibis Amsterdam Airport, ibis Amsterdam City West, 
de AccorHotels in Den Haag en Pullman Eindhoven Cocagne zullen vrijwilligerswerk 
verrichten bij verschillende bejaarden- en verzorgingstehuizen. Novotel Rotterdam 
Schiedam zal een high tea verzorgen voor de patiënten van de Daniel Den Hoed Kliniek.
Bij Novotel Amsterdam Schiphol Airport staan tijdens de Planet 21 Day de bijen centraal. 
Op deze dag zal een imker een schoolklas uitleg geven over hoe honing tot stand komt. 
Deze honing zal geserveerd worden bij het ontbijt in het hotel en een webcam houdt 
het proces van de totstandkoming van de honing in de gaten. Het zijn slechts enkele 
initiatieven vanuit de verschillende hotels rondom Planet 21 Day. 

Julius Jaspers opent Happyhappyjoyjoy East
Met het grote succes van Happyhappyjoyjoy in Amsterdam West vraagt de stad om een tweede vestiging in 
een andere buurt. Het antwoord daarop is de opening van een tweede Happyhappyjoyjoy in Oost. Samen met 
mede-eigenaar Michael van de Kuit werd de perfecte locatie gevonden in één van de Nedstede gebouwen; het 
karakteristieke Panama gebouw aan de Oostelijke Handelskade. Deze prachtige ruimte met immens terras en 
bijbehorend gazon wordt omgetoverd tot een Aziatische wereld. Het menu van Happyhappyjoyjoy legt zich onder 
andere toe op de Chinese, Vietnamese en Thaise keuken en is een spannende mix van zoet, zuur, zout, bitter & 
umami. Julius Jaspers, met een grote liefde voor reizen, Oosterse culturen en keukens, is verantwoordelijk voor de 
menukaart. De originele smaken worden dan ook zo goed mogelijk gevangen in de authentieke dimsum, steamed 
buns, curry’s en andere gerechten. Er is geen onderscheid in voor- of hoofdgerechten, de bedoeling is dat de tafel vol 
komt te staan met een mengeling van kleine gerechten om te delen.

Folie Culinaire maakt 
eerste grote naam 
bekend 
Folie Culinaire, hét internationale vakevenement voor 
de	gastronomie	dat	van	10	t/m	12	oktober	plaatsvindt	
in MECC Maastricht, maakt de eerste naam bekend 
van een gerenommeerde chef die op het evenement 
acte de présence geeft. Xiao Han Ji, de sterrenchef 
van het beste Aziatische restaurant van Nederland, 
geeft op Folie Culinaire een demonstratie van zijn 
kookkunst. De chef van HanTing Cuisine uit Den 
Haag laat zien hoe hij decennia-oude kennis van 
de Chinese voedingsleer combineert met nieuwe 
bereidingstechnieken en westerse smaken. HanTing 
Cuisine heeft één Michelin-ster. In 2015 werd HanTing 
bovendien uitgeroepen tot beste luxe restaurant 
van Nederland. De gerenommeerde chef Xiao Han 
Ji combineert op meesterlijke wijze de keukens van 
Azië en Frankrijk met elkaar. Binnen een unieke stijl 
ontwikkelt hij verfijnde gerechten die passen bij zijn 
kijk op gezond en goed eten. De kleine gerechtjes van 
Xiao Han Ji zijn licht en fris van smaak. Bijvoorbeeld 
lamsrugfilet met Chinese zeewier, rettich, dogbane 
en basilicum of gelakte tongschar met scheermes, 
miso, zwarte rijst en witte curry. Elk bord oogt als een 
schilderijtje, met minuscule details. HanTing heeft 
ook een speciaal Chinees Kruiden Menu op de kaart 
staan, waarin elke gang een positieve invloed heeft 
op een specifiek orgaan van het menselijk lichaam, 
zoals het hart, de lever en de longen. 
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16330: HORECAZAKEN EU biedt
aan in Tsjechie een hotel gelegen
bij een nationale park. 190.000
euro.

                                                        

16175: Horecazaken EU biedt aan
te Tsjechië een luxe hotel voor 88
gasten. Vraagprijs: € 1.250.000.

                                                        

14151: HORECAZAKEN EU biedt
aan een casino in Tsjechië bij de
Duitse grens. Prijs incl. OG: $ 1.
500.000.

                                                        

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.

                                                        

13866: HORECAMAKELAAR EU
biedt aan in het Tsjechische Reuzen
gebergte een goedlopend pension.
€ 292.000,--

                                                        

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

                                                                                                                                                

15224: HORECAZAKEN EU biedt
aan een stuk grond van 15.160 m2
voor een hotel of restaurant in Tsjec
hië.

           

                                                        

13330: HORECAZAKEN EU,
Spanje: een bijzonder en compleet
hotelobject voor de liefhebber:
€498.500

                           

                                                                                                    

17097: HORECAZAKEN EU biedt
aan in de omgeving AlicanteTorrevi
eja een restaurant incl. OG. € 275.
000,--

                                                        

16466: Finca B&B 500 M2 gronds
tuk 12.000 M2. Horeca Spanje
info@horeca-organisatie-totaal

                

                                                                                                    

16930: HORECAMAKELAAR EU
biedt aan in Benalmadena een resta
urant-bar aan het strand. Overn
ame: € 105.000.

                                                        

16931: HORECAMAKELAAR EU
biedt aan te Marbella een beachbar.
Overname, incl. oz: € 995.000,--

                                                        

16146: HORECAZAKEN EU biedt
aan Boutique Hotel, Costa del Sol. 9
kamers. Vraagprijs: 1.500.000

                                                        

15783: Voor een kandidaat ben ik
opzoek naar een Bed & Breakfast in
Spanje. Wie weet iets. 06-15048789
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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.

                                        

                                                        

15977: HORECAMAKELAAR EU
biedt aan een stuk grond voor een
golfbaan met uitzicht op de oceaan.

                                                        

15926: HORECAZAKEN EU biedt
aan in de Dominicaanse Republiek
een complex met drie restaurants. $
850.000.

                                                                                                                 

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 € 595.000,-

                                                                                                                                                                                            

17273: Ruim Hotel - B&B Pension
Rest. met bar (80 z.p.) Goed geoutill
eerde keuken, ontbijtruimte. 4
etages, fraaie Wellness incl. saun
a's en massage salon. 11 diverse
verhuur eenheden, studio's, 2p.
kamers en fam. kamers.  80 m² app.
als eigenaarswoning.  info www.
interproject.at  Vraagrpijs € 440.000,
-

           

                                                        

16599: HORECAZAKEN EU biedt
een hotel-restaurant te huur aan in
Zuid-Frankrijk, Alpe d'Huez.

           

           

                                                                                                                                                

8436: App. complex in Aubeterre-
Frankrijk. Vr.pr. €.485.000,- kk
Pacht mog. Horecapachter 06-1504
8789

                                                                                                                                                

8389: Hotel plein Aubeterre- Frankr
ijk €.595.000,-incl inv. Huurkooppa
cht mog. Horecapachter 06-1504
8789

                            

                                                        

13632: HORECAZAKEN EU biedt
een klein hotel aan in de Franse
Vogezen. Koopsom: € 99.000 incl.
OG.

                                       

                                                        

16133: HORECAZAKEN EU biedt
aan te Curaçao een foodtruck. Over
name: € 60.000.

                                                        

13872: HORECAZAKEN EU biedt
een restaurant aan in een uitgaansg
ebied van Willemstad, Curaçao. € 1.
500.000.

                                                        

15676: Horecazaken EU biedt aan
te Willemstad, Curacao een prachtig
restaurant. Vraagprijs: € 325.000,--

            

15101: HORECAZAKEN EU biedt
aan op Saba een klein hotel incl. O.
G. $ 1.600.000.

           

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

                                                                                                    

17038: HORECAZAKEN EU biedt
aan in de Dordogne een klein vakan
tiepark. Koopsom incl. onr. goed: €
650.000.

                                                                                                                                                

16932: HORECAMAKELAAR EU
biedt aan in Frankrijk een Hotel-
Restaurant. Overname: € 122.500.
Huur: € 933.

           

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed

Meer dan 2200 Horecabedrijven te koop
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16835: Palmpolstr 17 Almere TE
KOOP HorecaPAND  200m² perceel
795m² € 350.000,- K.K. 062308
7677 klaassenbv

HORECA MAKELAARDIJ

T  072 509 07 70
E  info@hvab.nl  •  I  www.hvab.nlHORECA MAKELAARDIJ

T  072 509 07 70
E  info@hvab.nl  •  I  www.hvab.nlHORECA MAKELAARDIJ

T  072 509 07 70
E  info@hvab.nl  •  I  www.hvab.nlHORECA MAKELAARDIJ

T  072 509 07 70
E  info@hvab.nl  •  I  www.hvab.nl

Vere
nig

ing
 Make

laa
rdij

 Hore
ca

LidVMH

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 



HorecaSite.nlZeeland
                                                                                                    

17185: Compleet restaurant (120
m2) met terras centrum Vlissingen
Huur €950 p.m. GDWIV €19500
excl mak.ks.

                                                                                                    
                                                                                                    

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

                                                                                                    

17141: EETCAFE-BAR HET
KEETEN, STAVENISSE. PAND (op
aanvraag) EN INVGW (€50.000) TE
KOOP. INFO HORECAKAS 0649
111 649

                                                                                                    
                                                                                                    

16889: Te pacht: Horeca camping
prov. Zeeland. Pacht €.3000,- p.j.
excl. info: Horecapachter 06-1504
8789

                                                       

15830: Kleinschalig, gezellig restaur
ant in centrum van Middelburg (Zeel
and)RMC 0118-566666

 

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

                                                        

16562: Toe aan een nieuwe uitdagi
ng? Start in Zeeland als Eigen
Horeca Makelaar! Bel Gert-Jan
Mensink 06-30151304 EIGEN
HORECA MAKELAAR

16829: Te huur voormalig café
Underground te Middelburg. Huur €
1.460,00. Info: 010-2600055 of
HORMAX

                                                                                                    

14453: Voormalig hotel aan de
Singel te Vlissingen. RMC 0118-
566666

                                                                                                    

14540:  Brasserie - hotel "TOLLENI
QUE" te Terneuzen (13 kamers)
RMC 0118-566666       

                                                        

16690: Restaurant met 120 zitpl.,
woonhuis en B&B faciliteiten te
Kamperland RMC 0118566666

                                                                                                    

16617: De Brouwerie te Brouwersh
aven: Vr.prijs invog: €42.500,€395.
000,00. Info:010-2600055 of bij
HORMAX

                                                                                                    

16545:    Centraal gelegen in Burgh
Haamstede, lunchroom-brasserie
Brandenburgh.    

                                                                                                    

14323: Campingsrecreatiebedrijven
in Zeeland. Rob Martens Consulta
ncy te Middelburg 0118-566666.

                                                                                                    

16209:  B&B met woning,gelegen
op toeristische locatie op Walche
ren.

                                                                                                                                                

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

                                                                                                    

17399:  Voor aanbod horeca beleggi
ngspanden in Zeeland neem
contact op met: 0630151304 EIGEN
HORECA MAKELAAR

                                                                                                    

15418: Woonboerderij met Bed &
Breakfast en horecavoorziening te
Vlake (Zeeland) RMC 0118-566666

                                                                                                    

15338: Hotel - Restaurant "ROYAL"
met 22 kamers te Vlissingen. RMC
0118-566666

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                      

17398: Wij hebben bedrijven in de
stille verkoop. Neem contact met
ons op voor info: EIGEN HORECA
MAKELAAR.

                                                                                                                                                      
                                     

17186: Compleet restaurant 120m2
centrum Vlissingen terras & 6
kamers huur €2000 pm gdwinvt
€25000 excl.mk

 

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

                                                                                                                                                      
                                      

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

                                                                                                                                                      
                                     

17248: Haamstede: Bedrijfspand,
horeca locatie. Vraagprijs: € 349.
000,- k.k. Oppervlakte Ca. 300 m2.
Groot terras. Perfecte locatie. 06-
50626612.

 

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL

Gert-Jan Mensink 
06 - 30151304

gertjan@eigenhorecamakelaar.nl 

UW HORECAMAKELAAR 
IN ZEELAND

Uw horecazaak 
verkopen?

Bel nu voor een 
gratis waardebepaling.

16574: Toplocatie in Terneuzen.
Tussen theater en bioscoop. Div.
mogelijkheden. Info: 0630151304
EIGEN HORECA MAKELAAR

                                                                                                                                                      
                                      
                                                                                                                                                      
                                      
            

17009: Horecaruimte te huur in 
Middelburg: Huurpijs. €2.170,00 per
mnd. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX
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11077: VMH6-388 Hotel (16 kms)
dorp bij Winterberg. Vr.pr.Pand:€.
345.000,- Inv.: €.54.000,-HMD
0571-290690

                                                        
                                                        

12890: VMH6-411 Hotel-restaurant
in een dorp ZW-Sauerland. Vr.pr.
nu: €.325.000,- k.k. HMD 0571-
290690

                                                                                                    

14716: VMH6-301 DE HOTSPOT
van Winterberg-C. is te koop. Bar-
restaurant op toplocatie. Info:HMD
0571-290690

                                                                                                    

12726: VMH6-306 Hotel-restaurant
in Bad Fredeburg (Sauerland-Dld)
Vr.pr.: €.395.000,- k.k. HMD 0571-
290690

                                                                                                    

12654: VMH6-342 Restaurantpens
ion a d Diemelsee-Sauerland (Dld).
Vr.pr. €.280.000,- kk HMD 0571-
290690

                                                                                                    

5602: VMH10-319 Hotel met zaal
en kegelbaan in Olpe (Sauerland)
Vr.pr. €.745.000,- k.k. HMD 0571-
290690

                                                        

14281: VMH6-381. Hotel-restaurant
in ZW-Sauerland. Vr.pr. incl. inv. €.
795.000,-k.k. HMD 0571-290690

                                                        

14273: VMH6-353 Bijzonder hotel
nabij Winterberg. Vr.pr.: op aanvr
aag. kk HMD 0571-290690

                                                        

16177: VMH6-375 Hotel in Winterb
erg. Vr.pr. €.265.000,- k.k. Inv. €.30.
000,- HMD 0571-290690

                                                        

16151: MAKELAAR IN BEDRIJVEN
EU biedt aan in Metelen, Duitsland
een attractiepark. € 4.900.000.--

                                                                                                    

15947: VMH6-421 Saunaclub omg.
Bad Bentheim (Dld) Vr.pr. €.1.600.
000,- kk of te pacht Info: HMD 0571-
290690

                                                                                                    

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

                                                                                                    

3: VMH10-355. Hotel-restaurant(12
km) dorp ZW-Sauerland. Vr.pr.: nu
slechts €.180.000,- HMD 0571-
290690

                                                                                                    

15621: VMH6-325. Complex Ferien
wohnungen toplocatie in het Sauerl
and. Vr.pr. €.195.000,- 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

                                                        

11451: VMH6-374 3*** hotel met 11
kamers nabij Winterberg (Dld) Vr.pr.
: €.595.000,- kk HMD 0571-290690

                                                        

13124: KLAASSEN BV Restaurant
Vink net over de grens bij Arnhem in
Elten (DL) WIST1055

                                                                                                                                                

17221: Goedlopend Landhotel met
kegelbaan in de schitterende omgev
ing Windeck in het Bergisches Land
(Nordrhein-Westfalen). Gezellige
bar met zitgelegenheid, eetzaal,
zaal met podium, kegelbaan, 10
hotelkamers, Biergarten. Goede
bustreinverbindingen. Vraagprijs
395.000,-, inclusief inventaris! www.
hurster-hof.de

                                                                                                                                                      
                                      

17162: VMH10-433 Pension in oost
Sauerland. Vr.pr. pand: €.197.500,-
k.k. incl. inventaris. HMD 0571-
290690

                                                                                                                                                

13925: VMH6-363. Hotel bij Züsc
hen Vr.pr.:€.197.500,-kk Inv. €.15.
000,- of pacht €.2.000,-HMD 0571-
290690.

                                                                                                                                                      
                                      

13364: VMH6-416. Restaurant bij
camping in de Eifel. Koop of huur.
Vr.pr.: €.365.000,- k.k. HMD 0571-
290690

                                                                                                                                                      
                                     

16940: Z0518 BEDRIJFSRUIMTE
KREFELD (D) €78.000,- kk incl. inv.
zuidveste,nl 0773545632

14718: VMH6-382. Hotel-restaurant
in Willingen (Dld). Vr.pr.: €.325.000,
- k.k. incl. inv. HMD 0571-290690

 

2930: VMH6-334 Pension-Restaur
ant Langewiese-Sauerland. Vr.pr.:
€.199.000,-k.k. incl. inv. HMD 0571-
290690

                                                                                                                                                

533: VMH6-372 Hotel bij de Sorp
esee (Sauerland). Vr.pr: €.495.000,-
k.k. Huurkoop mogelijk.HMD 0571-
290690

                                                                                                                                                      
                                                                                                                              

17343: "STAP IN DE RIJDENDE
TREIN"  CAFE-RESTAURANT-
ZAAL ET STÜBCHEN,  AN DER
HEIDEN 7,  OVERHETFELD, DUIT
SLAND (grens ROERMOND)  Loca
tie: In goede staat van onderhoud
verkerende horecapanden met
woongedeelte. Perceel (1100 m²)
Tegenover de Maria-kapel van bede
vaartsoord Overhetfeld. Gelegen in
Nettetaler natuurgebied. Vele fiets-
en wandelroutes. 5 campings in de
directe omgeving. Op wandelafst
and van het historische plaatsje
Brüggen. Op 10 km afstand van
Roermond.

                 
                                                        

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

                           
                                                        

14715: VMH6-312 Te pacht: Prach
tig Hotel-restaurant omg. Hessen
(Dld) Pachtprijs: €.5.000,- HMD
0571-290690

                                                        
                                                        
                                                                             

16245: VMH6-427. Gästehaus met
stube in Inzell (Beieren) Vr.pr. €.
750.000,- k.k. incl. inv. HMD 0571-
290690

           

Duitsland HorecaSite.nl

                                                      

14717: VMH6-403 Hotel-restaurant
op absolute toplocatie zuidelijk van
Kassel (Dld) Info: 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.

                                    

6399: VMH6-395. Hotel-restaurant
15 kamers omgeving Paderborn
(Dld)Vr.pr.: €.585.000,- kk HMD
0571-290690

           
                                                        

10563: VMH6-387. (Verhuurd) Hotel
a.d. Moezel in Traben-Trarbach
(Dld) Vr.pr.:€.365.000,-kk HMD
0571-290690

                                                        

14370: HORECAZAKEN EU biedt
aan in Duitsland een hotel-restaur
ant in een burcht. Vraagprijs: € 950.
000.

                                                        

14301: VMH6-365. Hotel-restaurant
in Zell a.d. Moezel. Vr.pr. €.335.000,
-k.k. HMD 0571-290690.

                                                        

7011: VMH6-390. Appartementen
en restaurant grens D´land-Luxemb
urg Vr.pr.: €.535.000,- kk HMD
0571-290690

           
                                                                                                                                                

17164: VMH10-434 Mooi gelegen
restaurant in Winterberg. Vr.pr. €.
220.000,- kk incl. inv. HMD 0571-
290690

                                                        

12996: VMH6-414 Goed hotel (22
kmrs) in Bad Fredeburg (Sauerla
nd). Vr.pr.: €395.000,- k.k. HMD
0571-290690

                                                                                                   

15605: VMH6-305 vm Hotelrestaur
ant - Thüringerland. Vr.pr. €.259.
000,- k.k. incl. inv. HMD 0571-
290690

 

Horecavizier is een uitgave 
van Uitgeverij Vizier en 
verschijnt 12 keer per jaar

Redactieadres:
Uitgeverij Vizier
Da Costalaan 15
1985 AJ Driehuis

Bezoekadres:
Uitgeverij Vizier
Da Costalaan 15
1985 AJ Driehuis
Tel: 023-549 37 90
info@horecavizier.nl 
www.uitgeverijvizier.nl

Uitgever:
Ronald Koks
Tel: 023 - 53 95 838
ronald@uitgeverijvizier.nl

Bladmanagement
Marc Mentink
023 - 53 93 660
marc@uitgeverijvizier.nl

Opmaak/ontwerp: 
Marco Huijbertsen
 
Redactionele bijdragen:
M. Peereboom Voller
Wil Oomen 
Roemer Mol

Volgend nummer:
Kopij & advertenties voor 
nummer 150 kunnen 
uiterlijk voor woensdag  
25 mei worden ingeleverd 
bij de redactie. De deadline 
voor aanbod is eveneens 
25 mei Overname van de 
gehele of gedeeltelijke 
inhoud van Horecavizier 
is niet toegestaan, mits 
met bronvermelding en 
schriftelijke toestemming. 
Hoewel aan de inhoud 
van deze publicatie de 
uiterste zorg is besteed, 
kunnen er onjuistheden 
en/of onvolledigheden in 
voorkomen. De uitgever 
aanvaardt daarvoor geen 
verantwoordelijkheid.
 

Abonnementen worden 
stilzwijgend verlengd, 
tenzij deze 3 weken voor 
de eerstvolgende betaling 
wordt opgezegd

De grootste vraag en aanbodsite voor de Horeca
Voor Horeca-inventaris en Onroerend Goed
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14257: VMH3-3007 REST.Bras.
Café TERRAS POSTEL ter HEYDE
Retie(B)deel overn. Exploit. ABéMA
+31(0)655113560

                                                        

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

                                                                                                    

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

                                                                                                    

15927: Horecamakelaar EU biedt
aan te Turnhout (België) een goedlo
pende cocktailbar.

            
                                                                                                    

17238: UWHORECAMAKELAAR:
ITALIAANS RESTAURANT LA
CULINARIA VR. PR. 45.000 TEL:
06 412 68 9 68

                                                                                                    

16702: UWHORECAMAKELAAR,
NL: ITALIAANSE RESTAURANT A-
LOCATIE BELGIE TEL:0031 6 412
68 9 68

                                                        

16579: UWHORECAMAKELAAR:
RESTAURANT LANAKEN TOP
LOCATIE PRIJS: 175.000 TEL:06
412 68 9 68

                                                                                                   

17130: Ter overname camping Belg
ische Ardenne! Fleuren Horecamak
elaars Noud Loomans Tel.:06-3406
6502

 

16525: UWHORECAMAKELAAR,
NL RESTAURANT LANAKEN TOP
LOCATIE TOP OMZET TEL:064126
8968 PRIJS 175.000

                                                                                                    

16530: UWHORECAMAKELAAR:
EETCAFE MARKT MAASEIK
GOEDE OMZET 95,000 TEL: 0031
641268968

                                                                                                   

12957: HORECA ADVIES ZUID:
Belgische Ardennen, hotel-B&B-
Chambre d'Hôte. "La Besace" 043-
3655533

17377: UWHORECAMAKELAAR:
RESTAURANT TOP OMZET+TOP
LOCATIE 180,000 TEL: 064126
8968

 

12196: VMH3030 KOOP KASTEEL
HOTEL 32 kmrs.+woning België
aandelen ex.hyp. prijs €1,99 milj
ABéMA 0655113560

                                                                                                    

16280: Fraai eetcafe op toplocatie
aan de Markt van Maaseik. Nadere
gegevens enkel op aan vraag.
Horeca Makelaardij Totaal: 06-51-
169161

                                                                                                    

14228: Ter Overname grote Brasse
rie in Belgisch Limburg ..20 km van
Maastricht Horecahuis Limburg
(1356) 

                                                        

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

                                                                                                    

13319: HORECAZAKEN EU biedt
aan te St Truiden (België) een resta
urant. Huur: 1.050 euromaand met
overname.

                                                        

13226: HORECA ADVIES ZUID:
Neerharen-België: Hotel-Restaurant
'ADMIRAAL' 043-3655533

                       

                                                        

17035: Deze fraaie camping is gele
gen nabij het bekende stuwmeer
van La Gileppe in de Belgische
Ardennen. Behalve een groet aantal
staanplaatsen voor caravans en
tenten, is er ook een grote groepsac
commodatie en een horecabedrijf
met ruime bovenwoning. Nadere
gegevens en prijzen enkel op aanvr
aag.
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Recht op WW voor echtgenote ondernemer
In een procedure over het recht op een WW-uitkering heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de 
echtgenote van een ondernemer bij hem in dienstbetrekking werkte. De vrouw was in de loop van het jaar 
2000 in dienst getreden. In 2007 trouwde zij met haar werkgever. In 2014 werd de werkgever failliet verklaard. 
Vanwege de slechte financiële situatie van de onderneming had de vrouw vanaf 1 januari 2013 geen loon meer 
ontvangen. Nadat de curator de arbeidsovereenkomst voor zover nodig had opgezegd, vroeg de vrouw het UWV 
om overname van de betalingsverplichtingen van de onderneming en vroeg zij een WW-uitkering aan. Beide 
verzoeken werden afgewezen omdat haar arbeidsrelatie door het ontbreken van een gezagsverhouding geen 
dienstbetrekking was. De Centrale Raad van Beroep stelde vast dat in 2000 sprake was van een privaatrechtelijke 
dienstbetrekking. Bij haar start golden voor de vrouw geen andere werkafspraken dan voor het overige personeel. 
Er was sprake van een gezagsverhouding. Volgens de Hoge Raad verzet de rechtszekerheid zich tegen een 
geruisloze vervanging van een arbeidsovereenkomst in een andere overeenkomst op grond waarvan arbeid 
anders dan in dienstbetrekking wordt verricht. Als vaststaat dat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, 
moet de vraag of deze overeenkomst nadien is beëindigd worden beoordeeld aan de hand van de wettelijke 
regels over het einde van arbeidsovereenkomsten. Dat op enig moment de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk is 
vervangen door een andere overeenkomst kon niet worden vastgesteld. De Centrale Raad van Beroep oordeelde 
dat het niet ondernemen van actie om vanaf januari 2013 haar loon betaald te krijgen wel van invloed kan zijn 
op de hoogte van het dagloon, maar niet van belang is voor de uitleg van de arbeidsovereenkomst. De wettelijke 
verplichting van de werkgever om het loon te betalen is niet vervallen. Bron: www.crameraccountants.nl 

Kamervragen criteria 
dienstbetrekking
Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie spelen drie criteria een rol: het bestaan van een 
gezagsverhouding, de verplichting om arbeid persoonlijk te verrichten en de betaling van 
loon. Is aan deze criteria voldaan, dan is een arbeidsrelatie een dienstbetrekking. In de 
Tweede Kamer zijn vragen gesteld over deze criteria. Daarbij kwam aan de orde of het 
mogelijk is om deze criteria te verduidelijken. In zijn antwoord merkt de staatssecretaris 
van Financiën op dat deze criteria in het Burgerlijk Wetboek zijn gedefinieerd. De criteria 
zijn verder uitgewerkt in civielrechtelijke en fiscale jurisprudentie. Het gezagscriterium 
is in veel gevallen bepalend voor het bestaan van een dienstbetrekking. Er is al een 
gezagsverhouding wanneer de persoon die het werk verricht zich moet houden aan 
instructies van de opdrachtgever. In de praktijk komt voor dat er amper instructies worden 
gegeven, omdat degene die het werk doet weet wat hij moet doen waardoor maar beperkt 
bijsturing nodig is. Toch is dan sprake van een gezagsverhouding. De Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties is bedoeld voor gevallen waarin het partijen niet duidelijk is 
of een arbeidsrelatie een dienstbetrekking is. De staatssecretaris maakt nogmaals duidelijk 
dat het niet verplicht is om een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst te 
gebruiken. In een aantal gevallen is op voorhand duidelijk dat niet in dienstverband 
wordt gewerkt. Het gebruik van een beoordeelde overeenkomst heeft vooral zin bij 
arbeidsrelaties waarvan niet meteen duidelijk is of sprake is van een dienstverband. Bron: 
Ministerie van Financiën

Boete inkeerregeling gaat 
omhoog per 1 juli 2016
De Belastingdienst kan het doen van een onjuiste aangifte 
inkomstenbelasting bestraffen met het opleggen van een boete. Wanneer 
iemand opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan, is dat een vergrijp 
dat kan worden bestraft met een boete. De boete voor het niet aangeven 
van vermogen in box 3 bedraagt maximaal 300% van het belastingbedrag. 
Een boete van die hoogte wordt opgelegd wanneer de Belastingdienst er 
achter komt dat niet al het vermogen is aangegeven. Wie een dergelijke 
hoge boete wil voorkomen kan gebruik maken van de inkeerregeling. Het 
op eigen initiatief herstellen van de onjuiste aangifte door alsnog opgave 
te doen van het volledige vermogen is aanleiding om een lagere boete 
op te leggen. Wordt de onjuiste aangifte binnen twee jaar gecorrigeerd, 
dan zal de Belastingdienst geen vergrijpboete opleggen. Wordt meer dan 
twee jaar gewacht met correctie dan wordt een boete opgelegd van 60% 
van de verschuldigde belasting. Dat is 20% van het wettelijk maximum. 
De staatssecretaris van Financiën heeft nu aangekondigd dat per 1 juli 
aanstaande de boete zal worden verdubbeld tot 120% van de verschuldigde 
belasting. De staatssecretaris merkt op dat het steeds moeilijker zal worden 
om vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Dat komt 
door de automatische uitwisseling van bankgegevens tussen landen. Bron: 
Ministerie van Financiën. 

Vraag op tijd 
uw btw terug 
uit andere 
EU-landen
Betaalde u in 2015 btw in een ander EU-land die u 
nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om 
te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet 
meer terugkrijgt. Verzoeken over 2015 moet u vóór 
1 oktober 2016 versturen. Ook btw die u in het 1e 
kwartaal van 2016 betaalde in een ander EU-land, kunt 
u al terugvragen. Is het de 1e keer dat u btw uit een 
ander EU-land terugvraagt? Vraag dan inloggegevens 
aan via de website van de Belastingdienst. U krijgt 
de inloggegevens dan binnen 4 weken per post 
toegestuurd. Bron: belastingdienst.nl 

Nieuwe versie 
‘Handboek 
Loonheffingen 
2016’ gepubliceerd
De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Loonheffingen 2016’ 
geactualiseerd. U kunt een nieuwe onlineversie en een nieuwe pdf 
raadplegen. In beide publicaties zijn de wijzigingen tot en met 1 
april 2016 verwerkt. U vindt dus ook het gewijzigde schijventarief 
(tabel 1) en de gewijzigde eindheffingstabellen per 1 april 2016 
(tabel 5, 6a en 6b). De tarieven, bedragen en percentages zijn 
nu 2 keer opgenomen in het handboek: per 1 januari 2016 (voor 
loonbetalingen tot en met 31 maart 2016) en per 1 april 2016 (voor 
loonbetalingen vanaf 1 april 2016).Wat er verder is gewijzigd, ziet u 
in het versiebeheer voor in het handboek. Bron: belastingdienst.nl 

Wiebes verdubbelt 
boete voor 
belastingontduikers
Staatssecretaris Wiebes van Financiën roept belastingontduikers 
op hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven 
bij de Belastingdienst. De boete voor belastingontduikers 
die zichzelf melden bij de Belastingdienst verdubbelt per 1 
juli naar 120 procent. ,,Hoe langer je wacht, hoe duurder het 
wordt,’’ aldus de staatssecretaris. De komende jaren gaan de 
belastingdiensten van 100 landen onderling bankgegevens 
uitwisselen. ,,Verstoppen kan dus niet langer. Mensen die geld 
verborgen houden in het buitenland, lopen onherroepelijk 
tegen de lamp.’’Belastingontduikers die worden ontdekt door 
de belastingdienst krijgen een boete tot 300 procent over 
het verschuldigde belastingbedrag. Die boete komt bovenop 
de belastingschuld. Voor mensen die hun geld zelf opgeven 
voordat de Belastingdienst het weet, bedraagt deze boete nu 
60 procent. Dat verdubbelt per 1 juli naar 120 procent. Bron: 
rijksoverheid.nl 

BEURSOVERZICHT  2016
 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.hbnn.nl

November
EquipHotel Paris

Expo Porte de Versailles, Paris 
6 t/m 10 november

www.equiphotel.com

Gastronomie
Jaarbeurs Utrecht
7 t/m 8 November

www.gastronomie.nl

Beleef
Evenementenhal Hardenberg

7 t/m 9 November
www.evenementenhalhardenberg.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

BEURSOVERZICHT  2017
Januari

Horecava 
Amsterdam Rai, Amsterdam

9 t/m 12 Januari 
www.horecava.nl

GastroTek
Messe Kalkar

23 t/m 24 Januari
www.messekalkar.de

Februari 
Horeca Event TT Assen

TT Assen
13 t/m 15 februari

www.horecaeventt.nl

Maart 
Zeeuwse Horecabeurs Goes
Zeelandhallen, Goesmaart 
www.horecabeursgoes.nl

Internorga
Messe Hamburg
17 t/m 21Maart

www.internorga.com

Prowein
Messe Düsseldorf

19 t/m 21 Maart
www.prowein.com

Horeca en Recreatiebeurs
Texel

21 maart
www.horecabeurs-texel.nl






