
Horecaruimte
Koppeldijk 1
1391 CW Abcoude

Uw contactpersonen voor dit object is Johan Jonk

Casco plus horecaruimte op goede zichtlocatie 
in het Centrum van Abcoude.

Schetsontwerp 



Algemene gegevens Locatie en situering:

Direct aan het begin van het dorp komend vanaf de A2 in het centrum aan de Koppeldijk 1
die grenst aan de Hoogstraat. Een goed in het oog springende locatie.
Abcoude. De gemeente Abcoude ligt circa 1 kilometer ten zuiden van Amsterdam Zuid
Oost, 12 kilometer zuidoostelijk van Amsterdam en 20 kilometer ten zuidwesten
van Almere. De plaats trekt, onder meer vanwege de historische omgeving en de ligging
aan doorgaand vaarwater veel toeristen.

Het dorp is tegenwoordig bijzonder populair als woonlocatie voor jonge tweeverdieners
met een bovengemiddeld inkomen.

Adres: Koppeldijk 1    - 1391 CW Abcoude
Oppervlakte: ca. 145m2

Frontbreedte: 8 meter
Reclameuitingen:  Op de stoep en aan de gevel



Indeling :
Een grote ruimte van ca. 145m2 omvattende een restaurant met serre met de 
ingang aan de voorzijde. 
Voor de deur van het restaurant heeft u de beschikking over een riant terras. 

Bij oplevering zal de ruimte zijn voorzien van:
• Aansluitingen voor de nutsvoorzieningen in de meterkast.
• Vetput.
• Compleet ingerichte toiletgroep.
• Dekvloer met daarin verwerkt ruimte voor aan en afvoeren.
• Wanden behangklaar.
• Schachtruimte voor de lucht aan-en afvoer.

Omschrijving Concept:
Alles wat binnen de bestemming past.

Bijzonderheden:
Mooie casco plus horecaruimte.
Hele goede locatie.
Terras.
Nette huur. 

Doelgroep : 
Inwoners en met name in de zomer veel toeristen en fietsers.



Capaciteit :
BVO ca 145m²
Terras : ca. 50m2

Installaties: Het betreft een casco huurovereenkomst met nutsvoorzieningen tot aan
de meterkast.

Parkeren : Betaald parkeren in de nabije omgeving.

Bestemming.
Beschermd dorpsgezicht Abcoude en beschermd dorpsgezicht Baambrugge,
onherroepelijk vastgesteld 30-05-2013. Bestemming Centrum/Horeca

Geschiedenis : Voorheen was hier restaurant Jess gevestigd.
De huidige eigenaar gaat het pand renoveren.



Sfeer afbeeldingen Abcoude



Financiële informatie

Aanvaarding: In overleg

Huurprijs bedrijfspand: € 3.500,= per maand (excl. BTW) 

Huurperiode: 5 + 5 jaar (ROZ-model Winkelruimte 
versie 2012), aangevuld met enkele 
specifieke horecabepalingen.

Huurborg: 3 maanden huurverplichting.

Servicekosten: N.v.t.

Voorbehoud: Gunning verhuurder

Referentienummer: B100331

HAP Horecamakelaardij
+31(0)85 760 0229
info@hap-horecamakelaardij.nl

CONTACTPERSOON
Johan Jonk
johan@hap-horecamakelaardij.nl
+31(0)6 1133 5308

mailto:info@hap-horecamakelaardij.nl


Bezienswaardigheden Abcoude



HAP Horecamakelaardij
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp

T: +31 (0) 85 760 02 29
W: www.hap-horecamakelaardij.nl
E: info@hap-horecamakelaardij.nl

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;

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.

http://www.horecaadviespartners.nl/
mailto:info@horecaadveispartners.nl
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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. 

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 kan 
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.

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

• Uittreksel kadaster

• BAG

• Ruimtelijke Plannen

• Plattegrond
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BIJLAGEN Kadaster



A

A

BIJLAGEN Bagviewer
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BIJLAGEN. Bestemming
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BIJLAGEN Plattegrond


