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Omschrijving
Restaurant met ijssalon en bedrijfswoning. Het restaurant leent zich uitstekend voor een recreatief rustpunt 
voor fiets- toer- en wandeltochten en voor een culinaire beleving in de avonduren. Het gebouw is gebouwd 
in 1966 doch door de huidige eigenaar in 2008 ingrijpend gemoderniseerd en verkeert in goede staat van 
onderhoud. Bij zonnig weer is het uitstekend vertoeven op het rondom gelegen terras. Achter het gebouw 
bevindt zich nog een eigen buitenterrein en parkeerterrein. Het bedrijf beschikt over 70 zitplaatsen binnen 
en op het terras bevinden zich 100 zitplaatsen. 
Indeling: Restaurant met een totale VVO van ca. 195 m2 inclusief bedrijfskeuken, gang, dubbel toilet, 
entree/hal, ijssalon met dubbel toilet, kantine, berging/magazijn. 
1e etage: Bedrijfswoning bestaande uit 2 woonlagen. Op de eerste verdieping bevindt zich een woonkamer, 
2 slaapkamers en voorbereiding voor een keuken en toiletruimte. Op de tweede verdieping bevinden zich 2 
slaapkamers. 
Het onroerend goed is gesitueerd op een ruim perceel van in totaal ca. 1.712 m². Aan de achterzijde van het 
onroerend goed is een bouwterrein gelegen van ca. 1.000 m².

BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via de Provinciale weg N206. Rijksweg A44 is op ongeveer 
8 minuten rijafstand gelegen. 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer is tevens als goed te kenmerken. Diverse bushalten liggen op 
loopafstand.

LOCATIE / LIGGING 
Alles 
In woonwijk 
Landelijk gebied 
Overig

Liggingskenmerk 
Alles

OPPERVLAKTE / INDELING
Het onroerend goed heeft in totaal een oppervlakte van ca. 195 m². Aan de achterzijde van het onroerend 
goed is een bouwterrein gelegen van ca. 1.000 m².

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Voldoende gratis openbare parkeerplaatsen aan de Duinweg alsmede parkeren ruim mogelijk op eigen 
terrein.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het onroerend goed wordt opgeleverd in de huidige staat.

KOOPSOM
€ 2.495.000,00 k.k.

OMZETBELASTING
Het betreft hier een niet met BTW belaste verkoop.
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



AANVAARDING
In overleg met verkoper.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor 
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Noordwijk
Sectie: C
Nummer: 436
Groot: 1.712 m²

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.

Collegiaal met: Damen Makelaars B.V. te Noordwijk.

LOCATIE / VOORZIENINGEN 
Restaurant 
Op minder dan 500 m

Winkel voorziening
Op 1.000 tot 1.500 m

Snelwegafrit 
Op 5000 m of meer

Bushalte 
Op minder dan 500 m
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