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Omschrijving
Aan de rand van villapark Leeuwen ligt het vermaarde café-restaurant Mijnheerkes. Het historische object dateert in
oorsprong van omstreeks 1680 en ligt op een grondstuk van circa 2.800 vierkante meter. Het heeft een schaduwrijk
terras onder 120 jaar oude lindebomen van waaraf een weids uitzicht is over het water.
Het gehele jaar door kent ‘Meneerkes’ een constante stroom van fietsende, wandelende of varende bezoekers, niet in
de laatste plaats dankzij diverse verenigingen en evenementen die het als vaste thuisbasis hebben. Daartoe behoren
onder meer een eigen beugel- en biljartclub, de ludieke happening ’Euver de sjreef’ op eerste pinksterdag, Meneerkes
Jazz in de zomermaanden en al 50 jaar lang het traditionele 2e pinksterdag-frühschoppen in de vroege zomer.
De ligging is ideaal, met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein en een lange aanlegsteiger voor bezoekers die
over water komen. De binnenstad van Roermond, evenals de oprit naar autosnelweg A73, is in enkele autominuten
eenvoudig te bereiken.
De globale indeling is als volgt:
Terras:
Vanaf de straatzijde leidt een licht aflopende, brede toegangsweg naar een parkeerterrein dat plaats biedt voor de
stalling van meerdere auto’s en rijwielen op eigen terrein. Zes treden hoger bevindt zich een breed terras over de
gehele lengte van het pand waar een elektrisch bedienbaar zonnescherm (in 2019 vernieuwd) en negen oude
lindebomen voor een lommerrijke sfeer zorgen. Het terras is aan de linkerzijde drempelloos toegankelijk voor
mindervalide bezoekers.
Begane grond:
Via het terras is op twee manieren toegang tot het café/restaurantgedeelte. De linkerentree leidt naar de huidige
biljartkamer, de rechterentree naar de gelagkamer/restaurantruimte. Aan de achterzijde is hier toegang tot twee
toiletgroepen (dames en heren). De middelste verbindingsruimte biedt naast zitplaatsen tevens ruimte aan de
barinrichting (ter overname).
Achter deze linker- en middelste ruimte bevindt zich de restaurantkeuken. Deze heeft een eigen toegang aan de
straatzijde en een vaste inrichting met rvs-werkbanken en een professioneel gasfornuis met wasemkap. Deze inrichting
is in overleg ter overname.
Verdieping:
Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers, een L-vormige woonkamer en de badkamer. De vloeren van de
woonkamer en slaapkamers zijn afgewerkt met laminaat. Twee slaapkamers, de badkamer en de woonkamer
beschikken over dakkapellen. De badkamer heeft een inrichting met ligbad, douche, toilet en vaste wastafel en
herbergt tevens de witgoedaansluitingen.
Op deze verdieping bevindt zich tevens een ruime berging (boven de biljartkamer en keuken op de begane grond).
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Zolder:
Boven het woongedeelte op de verdieping bevindt zich een tweede berging waar de cv-ketel (Nefit, december 2020)
en een separate boiler voor warmwater staan opgesteld.
Kelder:
Kelderruimte op opslag van drank en voorraad.
Parkeren:
Vóór het terras bevindt zich een ruime parkeerplaats die plaats biedt aan de stalling van circa 20-25 auto’s op eigen
terrein. Aan de zijkant van het terras is stallingsmogelijkheid voor diverse rijwielen. De opzet met hagen en muurtjes
biedt toekomstige eigenaren de mogelijkheid om het parkeergedeelte geheel af te sluiten d.m.v. plaatsing van een
poort of hekwerk.
Voorzieningen:
De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
1. CV-installatie (Nefit, december 2020) met separate warmwatervoorziening;
2. Twee toiletgroepen (dames en heren);
3. Cafégedeelte met volledige inventaris (i.o. ter overname);
4. Restaurantkeuken met basisinventaris (overige i.o. ter overname);
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Edwin van Dronkelaar.
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Klaar voor de volgende stap?

WIJ ZETTEN HEM
GRAAG SAMEN MET U!
NAAR PASSENDE BEDRIJFSHUISVESTING
Al decennialang heeft ons
makelaarskantoor het specialisme Bedrijfs
Onroerend Goed (BOG) in eigen huis. We
zijn in die jaren uitgegroeid tot een
toonaangevende bemiddelaar in deze
uitermate specialistische
vastgoedbranche.

VAN CROMVOIRT BEDRIJFSMAKELAARS
Wij beschikken over een ruim en exclusief
relatienetwerk. Dat draagt er in hoge mate
toe bij dat nieuwe, zakelijke huisvesting
snel en doeltreffend wordt gevonden. Wij
zijn bovendien lid van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars (NVM). Dit
lidmaatschap is een keurmerk voor
gegarandeerde kwaliteit in dienstverlening
en onafhankelijke, objectieve adviezen in
bedrijfsonroerend goed.

Onze expertise wordt ingezet op een
uitermate breed werkterrein, variërend van
de begeleiding in huisvesting van MKBondernemers tot grootindustriële
In Roermond en Midden-Limburg zijn wij
bedrijven in de regio. Centraal staat de
dé partner voor bedrijfspanden op maat. U
zorgvuldige, zakelijke aandacht bij aan- en
vindt ons aanbod onder meer op Funda in
verkoop/verhuur van bedrijfspanden,
Business en www.vancromvoirt.nl.
maar ook bij taxaties en waardebepaling
van winkels, kantoren en bedrijfs- en
beleggingsobjecten.
Edwin van Dronkelaar
Wij zijn naast Register Makelaar / Taxateur
ook TMI taxateur.

KAN IK U ERGENS MEE HELPEN?
U stelt prijs op een persoonlijk, zakelijk
onderhoud?
Maak gerust een afspraak om uw wensen
en verwachtingen te bespreken.
Beslist verhelderend!
BEL (0475) 33 35 33
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Wij realiseren woonwensen - al 40 jaar!
Individueel maatwerk op basis van uw persoonlijke wensen.

Een optimale woningpresentatie en doelgerichte inzet van

Een intensieve informatievoorziening tijdens het gehele

Funda én social media.

verkoopproces.

Een team van gecertificeerde, beëdigde én onafhankelijke

Het behalen van een maximale verkoopprijs door

makelaars en taxateurs, allen met een afgeronde HBO-

uitgebereide marktkennis én expertise in de juiste

opleiding.

onderhandelingstechnieken.

Van Cromvoirt Makelaars is ingeschreven bij de NRVT en

Optimale benutting van alle kansen omdat we elke

het NWWI en is het oudste(!) Roermondse lid van de NVM.

bezichtiging professioneel begeleiden en er alle tijd voor

Als enige en exclusieve Qualis-Makelaar van regio Roermond

vrijmaken.

bieden wij eigenaren van onroerend goed in het hogere

Een deskundig en betrokken team.

marktsegment talloze extra’s.

Inzet van een breed netwerk, zowel in de woningmarkt

Met als eindresultaat: een snellere verkoop van uw woning!

als in het Bedrijfs Onroerend Goed.
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Van Cromvoirt Makelaars
Minderbroederssingel 669
6041 KH Roermond
(0475) 33 35 33
info@vancromvoirt.nl
www.vancromvoirt.nl

