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Profiel nr.
72611

Eetcafé/cafetaria in Gouda
Gevestigd in
Zuid-Holland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Cafetaria, lunchroom

Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

0

Type koper:
MBI kandidaat

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

Vertrouwelijk

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
Het bedrijf bestaat uit een eetcafé gedeelte en een cafetaria (afhaal) gedeelte. Beide zijn compleet ingericht en het
eetcafé bestaat uit een grote zitruimte en een gezellige bar. Achterin het pand ligt de centrale keuken / cafetaria. De
cafetaria heeft en aparte ingang. Aan de voorzijde en de zijkant van het pand ligt het ruime terras wat gebruikt wordt
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door de gasten van het eetcafé en de cafetaria. Het bedrijf is maandag en dinsdag gesloten Over buurt (Gouwe
Ouwe): de buurt heeft een totale oppervlakte van 76 hectare, waarvan 74 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De
gemiddelde dichtheid van adressen is 3.258 adressen per km2. Er wonen 2.470 huishoudens in de buurt De
buurt ligt binnen Wijk Noord in de gemeente Gouda. Het aantal inwoners in de buurt is met 144 inwoners
toegenomen (afgerond is dat 2%): van 5.046 in 2013 tot 5.190 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen
zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Overig
Het pand kan gehuurd of gekocht worden. Koop: € 350.000,-- k.k. Huur: € 2500,--
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