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www.puurjuno.nl

Eeterij Juno
Sluisplateau 30b, 4424 BK Wemeldinge
Ter overname, een verborgen schat aan de Oosterschelde genaamd Juno. Hier wordt sinds 2011 een 
zaak neergezet met alle liefde voor het vak, zonder al teveel poespas. Van bediening tot keuken, van
ligging tot leveranciers, dit is Zeeuwse horeca met een gouden griffel. De onderlinge liefde voor het vak 
vindt je terug in alle details. Zowel het restaurant als het terras is in onberispelijke staat en tip top
verzorgd. Wegens vertrek naar Griekenland mogen wij voor deze topper een nieuwe eigenaar zoeken.

 Op het sluisplateau gelegen bedrijf met uitzicht op de jachthaven;
 Prachtig terras met goed onderhouden groenvoorzieningen;
 De juiste apparatuur waar menig kok maar wat graag mee aan de gang gaat;
 Goede kwaliteit in ongedwongen sfeer;
 Geen enkele verplichting.

Klaassen Horecamakelaardij
Bart Brinkman

T: 06 53 96 02 41 / 033 2581330
E: b.brinkman@klaassenbv.nl

Wemeldinge ligt aan de Oosterschelde, en daar waar heel Zeeland enorm in de lift zit, is dit in deze
omgeving zeker het geval. Wegens de ontwikkeling van diverse nieuwe parken zal er de komende jaren 
een grote toename van toeristen worden gerealiseerd. 



CAPACITEIT:
Binnen meet de zaak 80m2 en biedt met 
een ruime opstelling plaats aan 50
couverts. De bar wordt gebruikt als
drankuitgifte in de zomer, in de winter 
wordt de bar gezellig ingericht voor eters. 
Boven op de vide zijn de toiletten en is er 
opslagruimte. Hier is ook de personeels-
ruimte met lockers te vinden.

TERRAS:
Het terras heeft op 100m2 stoelen met 
banken die aan totaal 74 personen plaats 
bieden. Na corona is dit aantal gemakkelijk 
te verruimen. Het groen wordt erg goed 
bijgehouden wat de uitstraling ten goede 
komt. Het terras staat op eigengrond, er 
hoeft dan ook geen rekening te worden 
gehouden met precariokosten. Middels een 
terrasoverkapping is verlenging van het 
seizoen aan te bevelen.

OMZET: 
De behaalde omzet exclusief BTW bedroeg in 2019 
€ 655.170,-, in 2018 € 691.695,-. De omzet in 
2020 bedroeg € 515.300,- met 5 maanden gesloten. 
De verwachte omzet in 2021 met 5 maanden gesloten 
bedraagt ruim € 600.000,-.

VRAAGPRIJS:
OP AANVRAAG
DE HUURPRIJS:
De huurprijs van het pand bedraagt
€ 1.400,-- per maand excl. BTW. 
Verhuurder is de eigenaar van de jachthaven. De huur-
overeenkomst is aangegaan per 1 december 2011 en 
liep tot 30 november 2016 waarna deze weer werd 
verlengd tot 2021.

Er moet rekening gehouden worden met een huur-
waarborg van 3 maanden. Wegens de samenwerking 
op de haven zijn er enkele restricties door verhuurder 
opgelegd die voornamelijk te maken hebben met de 
leefbaarheid op de haven. Graag stellen wij u voor aan de 
verhuurder

Voor meer info hieromtrent kunt u
contact opnemen met Bart Brinkman.

Klaassen Horecamakelaardij
Bart Brinkman

T: 06 53 96 02 41 / 033 2581330
E: b.brinkman@klaassenbv.nl

BEREIKBAARHEID:
Het dorp Wemeldinge is 10 minuten rijden 
van de A58. Dorpen als Yerseke en Goes zijn 
beiden ook in 10 minuten aan te rijden.

LIGGING:
Schitterend gelegen midden op de jachthaven 
van Wemeldinge met aan beide zijden uitzicht 
op havens met boten.

BIJZONDERHEDEN:
In 2011 is er bij de start van het bedrijf en de 
daarbij behorende omzet stijging, uitgebreid in 
capaciteit en dus ook in keuken en opslag. De 
apparatuur is meer dan volledig en wordt zeer 
goed onderhouden.

VERRUIMING OMZET:
Verkopers zijn in de maanden oktober tot en 
met maart 3 dagen gesloten. Lunch alleen op 
de zaterdag en zondag. Ook in het hoogsei-
zoen werd de keuken om 21.00 uur gesloten.

Serieus bod wordt overwogen.
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Terras met uitzicht op de Jachthaven

Leer de fijne kneepjes van Juno

Veel lokale producten

Natuurlijke omgeving



DISCLAIMER & CONTACTINFORMATIE
Alle door ons en/of door de eigenaar verstrekte schriftelijke informatie is strikt vertrouwelijk en dient op eerste verzoek 
te worden geretourneerd. Er heeft door de makelaar geen controle plaatsgevonden op juistheid van de gegevens. Aan de 
in deze aanbieding vermelde maten kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze aanbieding mag op welke wijze 
dan ook worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd dan na schriftelijke toestemming van de makelaar. 

De informatie wordt vertrekt onder het voorbehoud van gunning en goedkeuring door de verkoper. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken geen contact op te nemen met de eigenaar/ondernemers, het personeel, de
accountant, leveranciers, brouwerijen en/of derden die in relatie staan tot de eigenaar/ondernemers.

U kunt direct contact opnemen met de betreffende makelaar om een bezichtiging in te plannen of nadere informatie aan 
te vragen. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie dient uitsluitend te verlopen via: 

                                                                          KLAASSEN HORECAMAKELAARDIJ 
                                                                          DE HEER B. BRINKMAN

                                                                          Telefoon   06-53960241 | 033-2581330
                                                                          E-mail       b.brinkman@klaassenbv.nl

De Klaassen groep bestaat uit Klaassen Horecamakelaardij, Klaassen Vastgoedmakelaardij, Klaassen advies en
Klaassen Taxaties. Binnen Klaassen zijn makelaars, taxateurs, adviseurs, en specialisten werkzaam in een specifieke 
regio met ieder hun eigen kennis en ervaring in de betreffende regio. Klaassen is opgericht in 1991 en actief in 21
verschillende regio’s in Nederland, verdeeld over 4 kantoren in Amersfoort, Rosmalen, Rotterdam en Amsterdam. 

Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van o.a. NVM Business, vastgoedcert. en de NRVT.  
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