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Algemene gegevens 

Adres:     Grotemarkt 272 te 3011 PA Rotterdam. 

Oppervlakte:    230 vierkante meter conform BAG. 

Kadastrale kenmerken: Rotterdam, sectie AF, Nummer 1612 A3.  
 
Frontbreedte: circa 15 x 16 meter.   
 
Ligging: Rotterdam is dé havenstad gelegen in het westen van 

Nederland. Rotterdam telt circa 650.000 inwoners en is 
daarmee de een na grootste stad van ons land. De stad 
is uitstekend te bereiken met de auto en het openbaar 
vervoer. 
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Omschrijving Object 

Ligging: In het centrum van Rotterdam is een overdekte markthal 
gelegen met vele restaurants en marktkramen onder het 
mooiste plafond van de stad. De Markthal in Rotterdam 
is uitgegroeid tot een blikvanger van formaat. Het gebouw 
is in de vorm van een hoefijzer gebouwd en combineert 
eten, drinken, winkelen en wonen in één.  

 
Bezoekers treffen er onder andere circa honderd kramen 
aan met verse producten, een supermarkt en vijftien 
winkels. Op de eerste verdieping bevindt zich 
verschillende horeca waaronder 8 restaurants met 
verschillende keukens. De Markthal huisvest ook vele 
honderden inwoners van Rotterdam, er zijn namelijk tien 
woonlagen met in totaal ruim 200 appartementen. Dat de 
Markthal in Rotterdam een populaire publiekstrekker is 
blijkt wel uit het feit dat het complex jaarlijks door 
miljoenen mensen wordt bezocht. Nabij de Laurenskerk 
en de Koopgoot, het shopping gebied in hartje Rotterdam. 

 
Omschrijving: Authenticiteit en kwaliteit komen ineen bij Fellini. Een 

moderne Italiaan met oog voor de ingrediënten en het 
product. Het bedrijf is vanuit twee zijden te betreden. De 
inrichting is modern en verzorgd met klassieke 
elementen. De keuken is uitstekend geoutilleerd voor het 
huidige gebruik. 

 
Concept: Bezieling, passie, hartstocht en een Italiaans 

familiegevoel. In Fellini komt alles samen. De 
ingrediënten van het goede leven spelen de hoofdrol. Of 
je nu komt ontbijten, lunchen, dineren of een topavond in 
de club wilt beleven. Op elk moment van de dag proef, 
voel, hoor en zie je La Dolce Vita. Fellini is ook uitermate 
geschikt voor een borrel, bruiloft, receptie of 
(bedrijfs)diner. 

 
 
Capaciteit: Begane grond:   72 zitplaatsen. 
 Terras:   110 zitplaatsen. 
 Eerste verdieping: 88 zitplaatsen. 
 
 
Oppervlak: Begane grond:  circa 248 m2. 
 Eerste verdieping:  circa 260 m2.  
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Openingstijden:  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van  
10:00 uur tot 24:00 uur; Vrijdag en Zaterdag van 10:00 
uur tot 01:00 uur. 

 
Bereikbaarheid: Uitstekend met auto, openbaar vervoer (het NS-

treinstation Rotterdam Blaak is pal naast de Markthal 
gelegen) en ook per fiets goed te bereiken.  

 
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: Onder de markthal is een grote parkeergarage. 
 
Bestemming: Bestemmingsplan ‘Laurenskwartier’.  
 
Terras: Aan de buitenzijde van de markthal is een terras met 

circa 110 zitplaatsen.  
 
Bijzonderheden: Unieke centrumlocatie met hoge passantenstroom. 

Horecaplein. Vetput en afzuiginstallatie aanwezig. 
 
Casco + Aansluitpunt natte groep, basis sprinklernet, rolluiken 

entreezijde marktvloer, pui entreezijde straat. Aanwezige 
vloertegels, luchtbehandelingsinstallatie, tegelwerk, 
vetvangput en afzuiginstallatie aanwezig. 

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

Gemeente : Rotterdam 
Sectie : AF 1612 
Grootte  : - 
Cultuur : Bedrijvigheid (detailhandel) 
Eigendom  : Klépierre Management Nederland B.V. 
Publieksrechtelijke 
beperkingen 

: Er zijn geen beperkingen bekend in de 
Basisregistratie kadaster en in de landelijke 
voorzieningen WKPB 
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Juridische informatie 
Rechtsvorm:    Besloten Vennootschap. 

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 verleend. 
 
Brandveiligheid: Het bedrijf voldoet volgens de eigenaar aan alle gestelde 

eisen. Er is een gebruiksvergunning afgegeven. De 
laatste controle heeft recentelijk  plaatsgevonden. 

 
Brouwerijverplichtingen: Er is een brouwerijverplichting van toepassing. De 

biertechnische installatie is in bruikleen. 
 
Speelautomatenverplichting:  Er is geen speelautomatenverplichting van toepassing. 
 
Huur/bruikleenovereenkomst: De inventaris is, behouden een machine van Rhima 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. Een actueel 
overzicht is op verzoek beschikbaar. 

 
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    

Overname bedrijfsexploitatie: € 199.000,=  
Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website, goodwill en huurrechten. 

Aanvaarding: per direct 
 
Huurprijs bedrijfspand: € 123.108,= per jaar (excl. BTW) met verwijzing naar 

artikel 9.18.1 tot en met 9.18.19 van de vigerende 
huurovereenkomst. Koper en verkoper zijn zelf 
verantwoordelijk voor het overdragen van de 
huurrechten. 

 
Huurperiode: 5 + 5 jaar (ROZ-model Winkelruimte versie 2008). Een 

kopie van deze overeenkomst is op verzoek beschikbaar. 
 
Huurborg: 3 maanden huur, service- en promotiekostenverplichting 

thans zijnde € 51.425,=. 
 
Servicekosten: € 2.969,05 per maand excl. BTW met verwijzing naar 

artikel 9.18.1 tot en met 9.18.19 van de vigerende 
huurovereenkomst.  

 
Promotiekosten: € 1.367,73 per maand excl. BTW met verwijzing naar 

artikel 9.18.1 tot en met 9.18.19 van de vigerende 
huurovereenkomst.  

 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder 
  
Referentienummer: B100323 
 

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.  
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Bijlage 1: KVK 
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Bijlage 2: Kadastrale kenmerken 
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Bijlage 3: BAG 
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Bijlage 4: Plattegrondtekening 
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Bijlage 5: Ruimtelijke plannen 
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Bijlage 6: Huurfactuur 
 
 
 

 


