
De Berkelbrug Zutphen

Te huur authentiek Cafe met goede omzet
En groei mogelijkheden.
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2 Inleiding
De voorliggende bedrijfspresentatie is met alle 
zorgvuldigheid samengesteld door Ambiance
Horeca & Advies in opdracht van onze opdrachtgever, 
met als doel te komen tot de verhuur 
van cafe de Berkelbrug te Zutphen.
De in deze bedrijfspresentatie verstrekte informatie is 
vertrouwelijk en dient als zodanig te
worden behandeld. Alle schriftelijk verstrekte 
informatie is en blijft eigendom van onze
opdrachtgever en dient op eerste verzoek te worden 
geretourneerd.

3 Algemene bedrijfsinformatie
Cafe de Berkelbrug
Beekstraat 39
7201 LR Zutphen

3.1.1 Internetsite
www.deberkelbrug.nl
3.2 Aard van het bedrijf
Café
3.3 Oppervlaktes
Perceel oppervlakte 63 m2
Verkoopruimte 52 m2
Opslag ruimte 25 m2

3.4 Zitplaatsen
Totaal zijn er 30 zitplaatsen zowel aan de bar als de (sta) 
tafels.



3.6 Verguningen - verplichtingen –
overeenkomsten

Gebruikersvergunning: Ja

Speelautomaatverplichting Drank en horeca vergunning: Ja:

Brouwerij afnameverplichting: Nee

Brouwerij bruikleenovereenkomst: Nee

Muziekovereenkomst: Nee

Leasecontracten: Nee

Huur/huurkoopcontracten: Nee

Bruikleen: Nee

Beslagen op inventaris of onroerende zaken: Nee

Inventarislijst overlegd: ja
Vetput: nee

C.A.I aansluiting: Ja

Rioolaansluiting: Ja

Boiler: Ja

Luchtventilatie: Ja 



4. Verplichtingen:

Er zit als enige een verplichting op met de gokkast 
leverancier. Welke op basis van een gezonde 
verstandhouding de opbrengst  verdeeld. 

4.1 bedrijfsprofiel:

De Berkelbrug is van oudsher al een herberg 
geweest en de historie loopt dan ook al terug tot 
1850. 
Het is het kleinste cafe van zutphen met een biljart 
waar 3 dagen in de week gebruik van word gemaakt.

Door de ligging aan de route van de stadswandeling 
en de opstapplaats van de fluisterboten welke 
jaarlijks 25000 bezoekers trekt de perfecte locatie 
voor een versnapering of een bakje koffie.

Op dit moment komen boven het cafe 2 studio,s  die 
worden verhuurd. Er is een mogelijkheid om er 1 te 
huren om zo dicht bij uw zaak te wonen.

Een locatie in de historische binnenstad van Zutphen 
met ongekende mogelijkheden.



5. Foto’s

Aanloop route over 
de berkelbrug

Zicht vanaf de 
Berkelbrug. 
Opstapplaats 
fluisterbootjes

Aanzicht 
gemeentelijk 
monument Cafe 
de Berkelbrug



Foto’s
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