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Profiel nr.
103164

Restaurant met zaal en bedrijfswoning,
gelegen op toeristische locatie in de
Achterhoek
Gevestigd in

Ook interessant voor

Gelderland

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Restaurants

Rechtsvorm:

Transactievorm

VOF

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

0

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

Vertrouwelijk

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk
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Bedrijfshistorie / achtergrond
Gelegen nabij het dorpje Vorden, wordt in het middelpunt van de landgoederen De Wiersse, Onstein
en Medler, dit bekende restaurant met zaal aangeboden. Het restaurant is een begrip in de regio
vanwege haar lange bestaan. Daarnaast is het bekend bij de vele toeristen die in het (zomer)seizoen
de Achterhoek bezoeken.
De bedrijfsruimtes zijn zeer geschikt voor het exploiteren van diverse concepten. Enkele suggesties
met betrekking tot een goede invulling zijn: een pannenkoekenrestaurant, een eetcafé, een
steakhouse en een barbecue restaurant.
Het restaurant meet circa 100 m² en beschikt in de huidige opstelling over circa 50 zitplaatsen. De
inpandige zaal meet circa 140 m². Het achtergelegen terras beschikt over circa 100 zitplaatsen en
heeft een uitermate goede bezonning.

Onderscheidend vermogen
Het object beschikt tevens over een ruime bedrijfswoning. De bedrijfswoning omvat een woonkamer
op de begane grond en 6 slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping.

Overig
Vraagprijs € 375.000,= k.k.
Registergoed en bedrijfsexploitatie bestaande uit bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, goodwill
en website.
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