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Profiel nr.
102320

Koffiezaak/lunchroom op toplocatie in Breda
Gevestigd in
Noord-Brabant

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Cafetaria, lunchroom

Rechtsvorm:

Transactievorm

N.v.t.

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

Vertrouwelijk

€ 0 - € 100.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Altijd al een succesvolle franchise willen beginnen? Dan is dit je kans. Het merk is een
onderscheidend merk gebouwd op passie en aandacht, waarbij de wens van de gasten resulteert in
(h)eerlijke producten en waar gewone dingen bijzonder goed zijn.
Op een van de mooiste plekjes op de Grote Markt is sinds 2011 deze zaak gevestigd. Na een
complete verbouwing is er een frisse koffie/lunchzaak bij de franchisefamilie gekomen. Alles is hierbij
nieuw aangelegd; elektra, ventilatie, airco, vloeren, afvoeren, interieur etc. Dit is in de tussentijd goed
onderhouden. Je kan de hele dag bij ons terecht voor een kop -speciale- koffie, taart, lunch en high
tea. Op een dergelijke locatie waar van de terrassen gebruik wordt gemaakt mag een goed glaasje
Italiaanse wijn natuurlijk niet ontbreken, daarom is ook een drank en horecavergunning in het bezit.
Binnen heeft het bedrijf ruimte voor 46 gasten en buiten op het zonovergoten terras 68. Na -bijna- 10
jaar is de huidige eigenaresse toe aan een andere uitdaging en zoekt de formule een waardige
opvolger die onder de vlag van de franchise verder gaat.

Bedrijventekoop.nl
De Vlonder 60
5427 DE Boekel

Tel: +31 (0)492 - 37 00 88
Bank: NL98 RABO 0112 9591
56
E: info@bedrijventekoop.nl
KvK: 171 86 537
Btw: 8152.98.894.B01

Connect with us

2/2

