Bistro 110
Dorpsstraat 110
1796CE. De Koog
Drukke Brasserie op het eiland Texel

Uw contactpersonen voor dit object is Johan Jonk
Dit bedrijf wordt aangeboden via collegiale samenwerking met Texel Vastgoed, https://www.texelvastgoed.nl

Algemene gegevens
Locatie en situering:
Texel is het grootste Waddeneiland van Nederland en heeft een oppervlakte van
162 km2. Het eiland is 24 km lang en 9 km breed. Er wonen op Texel ca. 14.000
mensen. Jaarlijks wordt het eiland door meer dan een miljoen toeristen bezocht.
In tegenstelling tot vroeger, toen er nog sprake was van “een seizoen” loopt het
toerisme tegenwoordig het hele jaar door met een piek in de zomermaanden.
Op het eiland treft u zeven gezellige dorpen namelijk Den Burg, de Koog, de
Cocksdorp, Oudeschild, den Hoorn, de Waal, Oosterend.. De hoofdplaats van
Texel is Den Burg. In de plaats De Koog zijn de meeste mogelijkheden om uit te
gaan. Ieder dorpje heeft zo zijn eigen uitstraling en bijzonderheden.
De Koog is de badplaats van Texel. Alleen een duinenrij scheidt het dorp van het
strand en de zee. In het gezellige dorpscentrum vindt u vele leuke winkeltjes,
terrassen, restaurants en cafés. Ook de omgeving is aantrekkelijk. Het dorp ligt
op loopafstand van verschillende natuurgebieden met prachtige fiets- en
wandelpaden. Ook sportliefhebbers komen er aan hun trekken.
Adres:
Oppervlakte:
Frontbreedte:
Reclame uitingen

Dorpsstraat 110 - 1796CE De Koog
140m2, terras 20 m2
ca 11 meter
aan de gevel

Als je van uitgaan houdt, moet je in De Koog zijn. Na een lekker diner de kroeg in
of een terrasje pakken met zicht op het uitgaanspubliek. Regelmatig worden
muziekevenementen georganiseerd, met als vaste prik het Tropical Sea Festival
in het laatste weekend van augustus.

Ligging
Aan de dorpsstraat in de drukke badplaats de Koog te midden van winkels en
horeca. De Dorpsstraat is de belangrijkste straat van deze drukke badplaats. In de
directe omgeving is voldoende gelegenheid tot gratis parkeren.
Indeling:
Breed restaurant met aan de linkerkant de toiletten en aan de rechterkant de bar
met zitgelegenheid. Aan de achterzijde de bijzonder ruime modern ingerichte
keuken met aparte spoelgelegenheid, daarnaast is er een bijzonder ruime opslag,
deels inpandig maar er is ook nog een apart magazijn op de achterplaats. Direct
voor en aan de zijkant van het restaurant het mooie en ruime terras, de pui kan in
zijn geheel worden geopend.

Omschrijving:
Een echt familiebedrijf waar gastvrijheid en kwaliteit hoog in het vaandel
staan.Bistro 110 biedt een uitgebreide lunch en dinerkaart maar is er ook voor een
kop koffie met eigengemaakte taart maar ook een prima plek voor een goed glas
wijn op het terras. Ook groepen kunnen hier prima terecht.

Doelgroep:
Inwoners van Texel en touristen

Capaciteit:
Binnen 50 zitplaatsen, bar 12 zitplaatsen en terras 40 zitplaatsen

Geschiedenis
De huidige eigenaren exploiteren hier vanaf 2013 en hebben het restaurant totaal verbouwd
voorheen was hier restaurant de Stern gevestigd. In de afgelopen jaren is het restaurant uitgebreid
met terras aan de zijkant, daarnaast is het bedrijf geheel vernieuwd. De gehele inventaris verkeert in
nieuwstaat. Was men in het verleden ook gericht op het uitgaanspubliek op de late avond ligt het
accent nu meer op het “eetwerk”. Dit heeft met name ook te maken met de leeftijd van de
exploitanten. Er wordt verkocht omdat de ondernemers het wat rustiger aan willen gaan doen.

Installaties :
Het betreft de verhuur van een casco ruimte met nutsaansluitingen (gas/water/elektra)
gebaseerd op de huidige capaciteit tot aan de betreffende nutsmeter.
• Luchtbehandeling
• Airco
• CV Ketel (2014=eigendom huisbaas)

Openingstijden:
Dinsdag tot en met zondag van 12.00 – 23.00 uur (keuken sluit om 22.00 uur.

Bijzonderheden:
Hele goede locatie midden in het dorp.
De gehele inventaris verkeert in nieuwstaat.
Mooi terras.
Nette huurprijs.

Verkoopruimte

Juridische informatie
Brandveiligheid
Brouwerijverplichtingen
Speelautomatenvergunning
Speelautomatenverplichtingen
Huur/ bruikleenovereenkomst

: in orde
: nee
: ja
: nee
: Ja, Koelkasten van Coca Cola zijn in bruikleen

Inrichtngseisen

: Volgens opgave van de eigenaar voldoet de
zaak aan alle gestelde eisen.
: Er zijn geen medewerkers in dienst die dienen te
worden overgenomen
: de melding is gedaan
: ja

Personeel
Wet Milieubeheer
Vetput
Rechtsvorm

: Vennootschap Onder Firma

Transactievorm

: Bij overname zullen de bestaande
handelsschulden en vorderingen voor
rekening en risico van de huidige eigenaar
blijven (een zogeheten activa/passiva
transactie).

Drank en Horecawet

: Vergunning is van 30 augustus 2016

Terrasvergunning

: ja

Bedrijfskeuken

Financiële informatie

Bedrijfsexploitatie

€ 145.000,=
Bedrijfsinrichting, inventaris,
handelsnaam, website, goodwill en
huurrechten*

Aanvaarding:

in overleg

Huurprijs bedrijfspand:

€ 2.300,= per maand (excl. BTW)

Huurperiode:

5 + 5 jaar ROZ-model Winkelruimte
versie 2012. Ingangsdatum 2e
periode 1 juli 2015, en deze wordt
steeds verlengd.

Huurborg:

3 maanden (€ 6.900,= ex btw)

Servicekosten:

N.v.t.

Promotiekosten:

N.v.t.

Voorbehoud:

Goedkeuring eigenaar en verhuurder

Referentienummer: B100424
HAP Horecamakelaardij
+31(0)85 760 0229
info@horecaadviespartners.nl
CONTACTPERSOON
Johan Jonk
johan@horecaadviespartners.nl
+31(0)6 1133 5308
* De aanwezige voorraden dienen op overnamedatum tegen
inkoopwaarde te worden overgenomen.

Jeroen Pontenagel
Horecamakelaar sinds 2007;
Zelfstandig ondernemer sinds 2009;
Specialiteit:
Aan- & verkoop horecabedrijven. Waardebepalingen en taxaties horecabedrijven,
huurprijsherzieningen. (Horeca)advies in het publieke en private domein. Lid BOBB.

Johan Jonk
Horecamakelaar sinds 2007;
Zelfstandig ondernemer sinds 2009;

HAP Horecamakelaardij
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp
T: +31 (0) 85 760 02 29
W: www.horecaadviespartners.nl
E: info@horecaadveispartners.nl

Specialiteit:
Aan- & verkoop horecabedrijven. Lid VastgoedPro.

Susan Hamelink
Assistent sinds 2007;
Specialiteit:
Secretariële ondersteuning. Organisatorisch sterk,

Aleid Waal
Assistent horecamakelaar. Sinds 2019 aan HAP Horecamakelaardij verbonden.
Specialiteit:
Zeer breed inzetbaar op het gebied van vastgoed. Brede en actuele kennis van zaken. Empathisch,
maar zakelijk waar nodig.

Spelregels
Deze presentatie is vrijblijvend, informatief bedoeld en geldt niet als aanbod.
Deze presentatie is door ons met zorg samengesteld. Omdat wij afhankelijk zijn van gegevens die ons door derden zijn aangeleverd, kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan. Aan eventuele
onvolkomenheden kunnen geen aanspraken worden ontleend en hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Als u nadere informatie wenst over het object kunt u contact opnemen met ons kantoor. Uw contactpersoon voor dit bedrijf, Johan Jonk, beschikt over meer gegevens dan in deze presentatie vermeld
staan.
Wij adviseren u alle voor u van belang zijnde gegevens te controleren. Voor zover mogelijk zijn wij graag bereid u hierbij te helpen. Indien u contact opneemt met overheidsinstanties, brouwerijen en
dergelijke, wilt u dan in verband met de discretie van de huidige ondernemer(s) eerst met ons contact opnemen. Mogelijk hebben wij de gegevens al in ons dossier.
Wij verzoeken u dringend niet rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemers, zijn personeel, zijn accountant, zijn leveranciers of andere personen die een relatie met het bedrijf hebben. Men
is veelal niet op de hoogte van de verkoop. Alle benodigde relevante informatie is via ons kantoor te verkrijgen.

A kan
Bezichtigingen van het bedrijf vinden alleen plaats na afspraak en in aanwezigheid van de vermelde makelaar of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger. Indien u uw nieuwsgierigheid niet
onderdrukken kunt u het bedrijf ALS GAST een bezoek brengen tijdens openingstijden. Gedraag u dan a.u.b. als gast en laat niets merken aan medewerkers en de ondernemer(s), geef
opmerkingen/vragen na uw bezoek aan ons kantoor door.
Slechts bij hoge uitzondering wordt door ons een optie of voorkeursrecht verleend op een door ons aangeboden object. Een verstrekte optie of voorkeursrecht wordt door ons schriftelijk bevestigd
onder vermelding van de voorwaarden waaronder deze is verstrekt. Alleen schriftelijke biedingen met daarin alle voor u van belang zijnde voorwaarden, worden door ons geaccepteerd.
Indien er (mondeling) een koop en verkoop wordt overeengekomen, wordt dat door middel van een door HAP Horecamakelaardij opgestelde koopovereenkomst vastgelegd. Het concept daarvan kunt
u, indien gewenst, tevoren in kopie ontvangen. De koper dient binnen circa twee à drie weken na tekenen van de overeenkomst een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom, gebruikelijk ter
grootte van 10% over de koopsom, wordt gestort bij
De notaris ter keuze koper, ingeval er ook sprake van een onroerende zaak transactie is;
De notaris of een stichting derdengelden ter keuze HAP Horecamakelaardij, ingeval er enkel sprake is van de verkoop van een bedrijfsexploitatie;
Alleen als de koper een bod onder uitdrukkelijk voorbehoud(en) heeft gedaan (en als dit schriftelijk is vastgelegd), kan in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde worden opgenomen
bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een financiering.

A hotels,
Horeca Advies Partners heeft een gescheiden taxatie- en verkoopafdeling met als specialisatie bemiddeling (HAP HORECAMAKELAARDIJ) en (huurwaarde)taxaties (HAP HORECATAXATIES) van
horecavastgoed en horecabedrijven.

BIJLAGEN

•

KVK

•

Uittreksel kadaster

•

BAG

•

Ruimtelijke Plannen

•

Exploitatie vergunning

•

Speelautomatenvergunning

•

Plattegrond

•

Inventarislijst
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Kamer van Koophandel

A
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BIJLAGEN
Kadaster

A
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BIJLAGEN
Bagviewer

A

A

BIJLAGEN
Ruimtelijke plannen / Bestemming
horecabedrijf categorie 1:
een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag verstrekken van (niet of licht
alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met
name functies als centrumvoorzieningen, onderdeel van een hotel en dagrecreatie, zoals een
automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, petitrestaurant, snackbar, snackkiosk, tearoom, traiteur, en/of een naar de aard en invloed op de
omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf al dan niet samen met een andere functie;
horecabedrijf categorie 2:
een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat
voornamelijk is gericht op het verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals
een (grand)café, eetcafé, restaurant, café/restaurant, en/of een naar de aard en invloed op de
A
omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie met een
zalencentrum;
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BIJLAGEN
Exploitatievergunning

A
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speelautomatenvergunning
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plattegrond
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