
TE KOOP
HORECALOCATIE

90 zitplaatsen

200 m2 BVO

HAVENSTRAAT

HILVERSUM



Introductie
ACO Group Beheer is door Shao Vastgoed aangesteld bij de verkoop van het horeca project grenzend 
aan het centrum van Hilversum. Het is nu een authentiek Koreaans restaurant en het geheel heeft nu 
circa 90 zitplaatsen. Het restaurant is Aziatisch ingericht, maar met een kleine ingreep om te toveren 
in elk gewenste formule. Alles voldoet aan de gestelde eisen en is compleet ingericht.

Op loopafstand bevindt zich een parkeergarage met voldoende parkeerplaatsen. Dit hoekpand is 
gevestigd aan een drukke straat van Hilversum. Bij interesse kunt u telefonisch contact op nemen met 
Ming – 0688811999 of een e-mail sturen naar beheer@aco-group.nl voor een vrijblijvend gesprek op 
locatie.

mailto:beheer@aco-group.nl


Interieur & 
inventaris



De locatie
Dit grote hoekpand van circa 200 m2 BVO ligt op een strategisch punt aan een zeer 
drukke doorgaande weg – Havenstraat, aan de rand van het centrum van Hilversum.

Aan de straatkant is de hoofdingang en er is een zij ingang aanwezig en een 
achterdeur via het magazijn.

Uiterst geschikt om de omzet te verhogen met een bezorgdienst en/of afhaallocatie!



Kenmerken
✓ Parkeren: betaalde parkeergarage op loopafstand aanwezig

✓ Openingstijden: het bedrijf mag 7 dagen per week geopend zijn t/m 22.00 uur

✓ Personeel: er hoeft geen personeel over genomen te worden

✓ Verplichtingen: er zijn geen contractuele afname verplichtingen, 
frisdrankkoeling en bierinstallatie in bruikleen

✓ Vergunningen: volledige horecavergunning categorie 2 en voldoet aan de Eisen

✓ Uiterst geschikt om de omzet te verhogen met een bezorgdienst en/of 
afhaallocatie!

✓ Omzetpotentie: verruiming openeningstijden (was 5 dagen open) en met een
bezorg- en afhaaldienst kan er zeker een hogere omzet gerealiseerd worden

✓ Financiële gegevens & inventarisatie lijst: op aanvraag beschikbaar

✓ Impressie: @mokbarkoreanbistro– zeer goede recensies op social media *****

✓ Huurprijs: € 2.750,- per maand, exclusief BTW

✓ Vraagprijs: € 65.000,- inventaris, exploitatierechten, goodwill en 
huurdersbelang



Contactgegevens
Chung Ming Chou

ACO Group Beheer

+316 888 11 999

ming@aco-group.nl

Disclaimer:
De informatie in deze verhuurbrochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Hoewel eigenaar van 
dit object de grootste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze verhuurbrochure en daarbij gebruik maak 
van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de eigenaar niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.


