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Algemene gegevens 

Adres:     Assendorperstraat 45 te 8012 DE Zwolle. 

Oppervlakte:    56 m2 conform BAG. 

Kadastrale kenmerken: Zwolle, sectie G, Nummer 8240.  
 
Frontbreedte: ± 4 meter.   
 
Ligging: Zwolle heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. De 

aanwezigheid grote publieke en private instellingen 
maakt het een economisch stabiele regio. Het aantal 
inwoners (waaronder eveneens veel studenten) stijgt al 
jaren. De wijk Assendorp is van origine een arbeiderswijk, 
die de afgelopen jaren erg in trek is gekomen bij starters 
en studenten. Assendorp heeft een zeer divers 
winkelaanbod, een klooster, een moskee en een 
vereniging die zich sterk maakt voor het uiterlijk van de 
wijk. 
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Omschrijving Object 
Ligging: Eetkamer Everydays is gelegen in het begin van de 

Assendorperstraat. Door de komst van de nieuwe 
woonwijk op de plek van het voormalige ziekenhuis 
behoort dit stukje Zwolle meer en meer tot het centrum. 
Dit is te merken aan de opkomst van dag- en 
avondhoreca in dit gebied.  

 
Omschrijving: Eetkamer Everydays is een toegankelijk, kwalitatief 

restaurant met een hoge gastenwaardering. Met een 
gezellige inrichting en warme uitstraling wat volledig past 
in de Assendorperwijk. De huidige ondernemers hebben 
het restaurant vanaf het casco opgebouwd. Alle 
infrastructurele voorzieningen zijn nieuw. 

  
 De kaart is zeer regelmatig wisselend en men werkt bij 

voorkeur met dagverse en biologische producten 
afkomstig van lokale ondernemers. Goede voorbeelden 
zijn het vlees van Slagerij Haverkort en kaas en 
zuivelproducten van Boerderij Heileuver en Puur 
Vechtdal.  

 
 Binnen zijn circa 28 zitplaatsen (circa 35 vierkante meter 

verkoopruimte en 30 vierkante meter overige ruimte).  
 
Openingstijden: Maandag en dinsdag gesloten. 
 Woensdag en donderdag van 17:00 uur tot 22:00 uur. 
 Vrijdag tot en met zondag van 11.30 uur tot 22:00 uur.  
 
Bereikbaarheid: Uitstekend met auto (A50/A28), openbaar vervoer en fiets 

(fietsvriendelijke binnenstad). 
 
Installaties: Het betreft de verhuur van een casco ruimte met 

nutsaansluitingen (gas/water/elektra) gebaseerd op de 
huidige capaciteit tot aan de betreffende nutsmeter.  

 
Parkeren: Betaald parkeren in de omgeving.  
 
Bestemming: Bestemmingsplan ‘Assendorp’. Enkelbestemming: 

Detailhandel - Bovenwoning (afwijkend gebruik). 
 
Terras: Ja, er is sprake van een terras met 12 zitplaatsen 

(standaard). 20 zitplaatsen is mogelijk. 
 
Bijzonderheden: Gelegen in een knusse wijk aan een zeer drukke straat. 

Rand van het centrum. 
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Casco +: In aanvulling op het casco behoort per ingangsdatum tot 

het gehuurde: toilet, verlichting, systeemplafond, CV 
(geplaatst 2017), beperkte afzuiginstallatie. Veel van 
deze zaken zijn inmiddels door huurder vervangen om het 
gehuurde geschikt te maken voor horecagebruik. 

 
Kadastrale informatie 
In het bestand van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers is het object bekend 
als: 
 

Gemeente : Zwolle 
Sectie : G 
Grootte  : 8240 
Cultuur : Wonen met bedrijvigheid 
Eigendom  : De heer E.J.F.M. Haverkort 
Publieksrechtelijke 
beperkingen 

: Er zijn geen beperkingen bekend in de 
Basisregistratie Kadaster en in de Landelijke 
voorzieningen WKPB 
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Juridische informatie 
Rechtsvorm:    Vennootschap onder firma.  

Transactievorm: Bij overname zullen de bestaande handelsschulden en-
vorderingen voor rekening en risico van de huidige 
eigenaar blijven (een zogeheten activa/passiva 
transactie). 

 
Drank- en Horecawet:  Er is een drank- en horecavergunning afgegeven. 
 
Terrasvergunning:   Er is een terrasvergunning afgegeven. 
 
Brandveiligheid: Het bedrijf voldoet volgens de eigenaar aan alle gestelde 

eisen. 
 
Brouwerijverplichtingen:  Er zijn geen brouwerijverplichtingen van toepassing. 
 
Speelautomatenverplichting:  Er is geen speelautomatenverplichting van toepassing. 
 
Huur/bruikleenovereenkomst: De inventaris is in eigendom. 
 
Inrichtingseisen: Het bedrijf voldoet volgens opgave van de  opdrachtgever 

aan de gestelde inrichtingseisen conform de Drank en 
Horecawet. 

 
Personeel: Er is personeel in dienst dat conform de wet (Artikel 7:662 

BW e.v.) dient te worden overgenomen. Het betreft twee 
personen met een tijdelijk dienstverband. 

 
Wet milieubeheer: De melding in het kader van de AMvB Horecabedrijven is 

gedaan. De inrichting valt onder de werking van het 
nieuwe Besluit Horeca, Recreatie en Sport. Er is een 
vetvangput aanwezig. 
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Verkoop/Verhuur    

Verkoop bedrijfsexploitatie: € 95.000,=  
Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website en aanwezige goodwill. 
 
Aanvaarding: per direct 
 
Huurprijs bedrijfspand: € 800,= per maand (geen BTW van toepassing). Koper 

en verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor het 
overdragen van de huurrechten.  

 
Huurperiode: 5 + 5 jaar (ROZ-model Winkelruimte versie 2003). 

Ingangsdatum 1 januari 2017. 
 
Huurborg: € 1.600,= 

Servicekosten: N.v.t. 

Promotiekosten:   N.v.t. 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder 
  
Referentienummer: B100329 
 

HAP Horecamakelaardij 
+31(0)85 760 0229 
info@horecaadviespartners.nl 
  
CONTACTPERSOON 
Jeroen Pontenagel 
jeroen@horecaadviespartners.nl 
+31(0)6 202 515 03 
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SPELREGELS 

1) Deze presentatie is vrijblijvend, informatief bedoeld en geldt niet als aanbod. 
 
2) Deze presentatie is door ons met zorg samengesteld. Omdat wij afhankelijk zijn van 

gegevens die ons door derden zijn aangeleverd, kunnen wij niet instaan voor de juistheid 
hiervan. Aan eventuele onvolkomenheden kunnen geen aanspraken worden ontleend en 
hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

 
3) Als u nadere informatie wenst over het object kunt u contact opnemen met ons kantoor. 

Uw contactpersoon voor dit bedrijf, Jeroen Pontenagel, beschikt over meer gegevens dan 
in deze presentatie vermeld staan.  

 
4) Wij adviseren u alle voor u van belang zijnde gegevens te controleren. Voor zover mogelijk 

zijn wij graag bereid u hierbij te helpen. Indien u contact opneemt met overheidsinstanties, 
brouwerijen en dergelijke, wilt u dan in verband met de discretie van de huidige 
ondernemer(s) eerst met ons contact opnemen. Mogelijk hebben wij de gegevens al in 
ons dossier. 

 
5) Wij verzoeken u dringend niet rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemers, zijn 

personeel, zijn accountant, zijn leveranciers of andere personen die een relatie met het 
bedrijf hebben. Men is veelal niet op de hoogte van de verkoop. Alle benodigde relevante 
informatie is via ons kantoor te verkrijgen.  

 
6) Bezichtigingen van het bedrijf vinden alleen plaats na afspraak en in aanwezigheid van 

de vermelde makelaar of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger. Indien u uw 
nieuwsgierigheid niet kan onderdrukken kunt u het bedrijf ALS GAST een bezoek brengen 
tijdens openingstijden. Gedraag u dan a.u.b. als gast en laat niets merken aan 
medewerkers en de ondernemer(s), geef opmerkingen/vragen na uw bezoek aan ons 
kantoor door. 

 
7) Slechts bij hoge uitzondering wordt door ons een optie of voorkeursrecht verleend op een 

door ons aangeboden object. Een verstrekte optie of voorkeursrecht wordt door ons 
schriftelijk bevestigd onder vermelding van de voorwaarden waaronder deze is verstrekt. 
Alleen schriftelijke biedingen met daarin alle voor u van belang zijnde voorwaarden, 
worden door ons geaccepteerd. 

 
8) Indien er (mondeling) een koop en verkoop wordt overeengekomen, wordt dat door middel 

van een door HAP Horecamakelaardij opgestelde koopovereenkomst vastgelegd. Het 
concept daarvan kunt u, indien gewenst, tevoren in kopie ontvangen. De koper dient 
binnen circa twee à drie weken na tekenen van de overeenkomst een waarborgsom te 
storten. Deze waarborgsom, gebruikelijk ter grootte van 10% over de koopsom, wordt 
gestort bij  

I. De notaris ter keuze koper, ingeval er ook sprake van een onroerende zaak 
transactie is; 

II. De notaris of een stichting derdengelden ter keuze HAP Horecamakelaardij, 
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ingeval er enkel sprake is van de verkoop van een bedrijfsexploitatie; 
 
9) Alleen als de koper een bod onder uitdrukkelijk voorbehoud(en) heeft gedaan (en als dit 

schriftelijk is vastgelegd), kan in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde worden 
opgenomen bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een financiering. 
 

10) Horeca Advies Partners heeft een gescheiden taxatie- en verkoopafdeling met als 
specialisatie bemiddeling (HAP HORECAMAKELAARDIJ) en (huurwaarde)taxaties 
(HAP HORECATAXATIES) van hotels, horecavastgoed en horecabedrijven.  

 
Bijlage 1: KVK 
Bijlage 2: Kadastrale kenmerken 
Bijlage 3: BAG 
Bijlage 4: Ruimtelijk plannen 
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Bijlage 1: KVK 
 

24-7-2019 https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=615359740002&kvknummer=615359740002&product=Inzien…

https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=615359740002&kvknummer=615359740002&product=Inzien+uittreksel 1/1

Inzien uittreksel - Everydays
(61535974)
Kamer van Koophandel, 24 juli 2019 - 11:58

KvK-nummer 61535974

  
Dit uittreksel bevat informatie over de vestiging; voor meer
informatie kan de inschrijving van de hoofdvestiging of
rechtspersoon geraadpleegd worden.

  
De onderneming / organisatie wil niet dat haar

adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde

postreclame en verkoop aan de deur.

  
Vestiging

Vestigingsnummer 000036445002
Handelsnaam Everydays
Bezoekadres Assendorperstraat 45, 8012DE Zwolle
Telefoonnummer 0658845004
Internetadres www.everydays-zwolle.nl
Datum vestiging 01-01-2017 (datum registratie: 01-02-2017)
Activiteiten SBI-code: 56102 - Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons,

eetkramen e.d.
Serveren van lunch en maaltijden in de avond.

Werkzame personen 2

  
Hoofdvestiging

Vestigingsnummer 000030632412
Handelsnamen Everyday bread...

Everyday bread... & Coffee
Bezoekadres Imkerlaan 16, 7721KX Dalfsen
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma

  
De vestiging staat onder rechtstreeks beheer van de hoofdvestiging.

  
  

Gegevens zijn vervaardigd op 24-07-2019 om 11.59 uur.
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Bijlage 2: Kadastrale kenmerken 
 

BETREFT

Zwolle G 8240
UW REFERENTIE

assen 45
GELEVERD OP

27-08-2019 - 14:54
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11039823059
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

26-08-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

26-08-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Zwolle G 8240
Kadastrale objectidentificatie : 069560824070000

Locatie Assendorperstraat 45
8012 DE  Zwolle
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 62 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 203475 - 502361
Omschrijving Wonen met bedrijvigheid

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster
Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 5784/32 Zwolle
Naam gerechtigde De heer Everardus Johannes Franciscus Michaël Haverkort

Adres H Roland Holststraat 22
8023 CJ  ZWOLLE

Geboren 04-10-1936
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ZWOLLE

Burgerlijke staat Zie akte(n)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.
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Bijlage 3: BAG 
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Bijlage 4: Ruimtelijke plannen 

 
 
Op verzoek beschikbaar: Inventarislijst en huurcontract. 


