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ZELFSTANDIG UITBATER HORECAZAAK    
 
Vita Groep, partner van gemeenten voor de ontwikkeling én uitbating van 
moderne sportcomplexen is voor zijn nieuwe vestiging in Middelkerke op zoek 
naar een horeca uitbater.  
 
In het najaar van 2021 opent Vita Krokodiel, een multifunctioneel sportcomplex, 
de deuren. Naast een sport- en recreatiebad met wellnesszone zal het complex 
ook bestaan uit een multifunctionele (sport)hal, een fitness en een 
horecagelegenheid.  
Het nieuwe complex - een architecturaal pareltje midden in het duinen-
landschap - zal sterk uitnodigend werken om te komen sporten en tegelijkertijd 
hét uithangbord voor de gemeente Middelkerke vormen. 
 
Een homogeen verhaal waarbij tevens een sterke sociale rol is weggelegd voor 
de horeca-uitbating. 
 
 
Wat hebben wij voor jou?  

 Een mooie horecazaak met groot potentieel, gelegen in een gloednieuw 
gebouw met een hoge architecturale waarde en een uitnodigende 
uitstraling 

 Het uitbatingsgedeelte omvat een verbruikszaal met bar met plaats 
voor ca. 120 couverts, een buitenterras, een ingerichte keuken en 
voldoende bergruimte. Het thema van de horecazaak in combinatie met 
het sportcomplex wordt u aangeboden door onze architecten 

 Het gaat om een handelshuurovereenkomst voor een periode van 
minimaal 9 jaar en maximaal 30 jaar waarbij je exclusieve rechten hebt 
op alle drank en maaltijden binnen de horecazaak 

 
Wat verwachten we van jou?  

 Je bent de nieuwe horeca uitbater van Vita Krokodiel op zelfstandige 
basis maar in heel nauwe samenwerking met de Vita Groep 

 Je creëert een gezellige ontmoetingsplaats voor alle inwoners van 
Middelkerke en omstreken, passanten, clubs en sportverenigingen 

 
Wie ben jij? 

 Je bent een dynamische ondernemer met ervaring in de horeca of staat 
erop gebrand je eerste stappen te zetten in je eigen op te bouwen 
succesverhaal 

 Je bent sociaal vaardig, vlot in de omgang en stressbestendig 
 Flexibiliteit en ruime openingsuren schrikken je niet af 
 Je kan je vinden in de missie van de VITA Groep (www.vitagroep.be) 
 Je bent bereid om te investeren in een toekomstvisie op lange(re) 

termijn 
 Je kan nauw samenwerken in teamverband met Vita en zijn partners 
 Je Nederlands is uitstekend, kennis van het Frans is een pluspunt 
 Je kan een getuigschrift van goed gedrag en zeden voorleggen 

 
 

 
INTERESSE? 

Ben jij de ondernemer die we zoeken of wil je graag bijkomende informatie?  
Contacteer ons zo snel mogelijk en stuur je motivatiebrief naar middelkerke@vitagroep.be  

Vergeet zeker niet te vermelden wie je bent en wat je interesse heeft gewekt 
Voor meer informatie: 0479/15.20.77 of Bartje.vereecken@vitagroep.be 
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