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HOUSE OF WELLNESS 

GRAND CAFÉ / POKÉ RESTAURANT / GYM 

HATOSTRAAT 28 

TE 

AMSTERDAM 

 

Gelegen in het in 2018 opgeleverde VEN Gebouw (voormalig hoofdkantoor KPN) bevindt 

zich het House of Wellness. Een fullservice wellness bedrijf met tal van 

behandelkamers, twee horecabedrijven en een gym. De eigenaren van House of 

Wellness willen zich concentreren op de kernactiviteiten. Zodoende wordt er een 

opvolger gezocht voor de twee horecabedrijven en de gym. 
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Algemene gegevens 

Adres:     La Guardiaweg 5 | Hatostraat 28 te Amsterdam. 

Oppervlakte:    circa 757 vierkante meter. 

Frontbreedte: N.v.t. 

Ligging: Gelegen aan de Ringweg A10 tegenover NS-station 
Sloterdijk. De Ringweg heeft meer dan 150.000 reizigers 
per dag. NS-station Sloterdijk heeft meer dan 45.000 
reizigers per dag.  Circa 230.000 bewoners op 
fietsafstand. Diverse  gebieden waar de komende jaren 
circa 2.500 woningen worden gerealiseerd. 22.000 
werkende mensen in de omgeving bij grote corporates en 
publieke instellingen. 
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Omschrijving Object 

VEN Gebouw: Gelegen in het voormalige hoofdkantoor van KPN. Het 
VEN-gebouw is een iconisch object op een prachtige 
zichtlocatie. In het VEN-gebouw is onder meer 
gehuisvest een Park Inn by Radisson (476 kamers), 
congrescentrum,, 60 service appartementen, Holland 
Casino, House of Wellness en FloatCenter Amsterdam.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omschrijving: Oorspronkelijk in 1993 gebouwd kantoorcomplex 

recentelijk getransformeerd naar het huidige gebruik. De 
House of Wellness is een multifunctioneel bedrijf met een 
wellness centrum, grand cafe, sportschool en poké 
restaurant. 

 
 Diverse investeerders zijn betrokken bij het project. 

Inmiddels is men tot de conclusie gekomen dat men zich 
enkel wil richten op de exploitatie van de Wellness. Voor 
het restaurant, de sportschool en het poké restaurant 
worden externe exploitanten gezocht die kunnen 
bijdragen aan de synergie van de locatie en de 
gevestigde bedrijven. 

 
Grand Café: Entree aan de voorzijde. Via een ruime tochtsluis toegang 

tot de verkoopruimten. De bar heeft een centrale positie. 
De keuken en de gescheiden toiletten bevinden zich aan 
de (rechter) achterzijde. Via twee inpandige trappen en 
een centrale lift is de rest van het gebouw te bereiken. 

 
Sportschool: Entree via het Grand Café, het wellnessgedeelte, het 

poké restaurant en een zelfstandige entree via het plein 
aan de voorzijde. Onbezwaarde toegang tot het 
zwembad! 

 

VEN Amsterdam ligt vlak bij het centrum van Amsterdam en op tien minuten van 
Schiphol. Daarmee is het een goede uitvalsbasis voor vergaderingen, congressen en 
andere bijeenkomsten. Het Park Inn by Radisson beschikt over een meeting academy, 
een congrescentrum van 680m² met plaats voor meer dan 750 gasten, 19 
brainstormruimtes, een bioscoopzaal en een arsenaal aan netwerk- en hotdesk ruimtes. 
En na een dag hard werken kan er gegeten worden in een van de zeven restaurants en 
ontspannen worden in het casino of het wellness centrum. 
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Poké restaurant: Aan de rechterzijde naast het grand café is een 
terrasmogelijkheid en een vaste trap die leidt naar het 
poké restaurant. Het restaurant heeft een eigen terras, 
eigen toiletvoorzieningen en (desgewenst) een entree bij 
de sportschool en het grote plein. 

 
Capaciteit: Grand Café met productieruimten: circa 330 m2. 

Terras aan de voorzijde. 
 Sportschool: circa 135 m2 

 Poké restaurant: circa 80 m2. Ruim terras aan de 
zijkant.  

 
Bereikbaarheid: Uitstekend met auto (A10), openbaar vervoer en fiets. 
 
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 op straat en de naastgelegen 

parkeergarage. 
 
Bestemming: Bestemmingsplan ‘Sloterdijk’. Gemengd 3. Zeer ruime 

openingstijden toegestaan. 
 
Terras: Ja (verdeling op het plein) en aan zijde Hatostraat en 

voor poke restaurant.  
 
Bijzonderheden: Unieke locatie met hoge passantenstroom. Horecaplein. 

Diverse grote publiekstrekkers in de omgeving. 
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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:  Aan te vragen bij de bevoegde instantie. 
 
Terrasvergunning:   Aan te vragen bij de bevoegde instantie. 
 
Brandveiligheid: Het bedrijf voldoet volgens de eigenaar aan alle gestelde 

eisen. Er is een gebruiksvergunning afgegeven c.q. 
melding gedaan.  

 
Brouwerijverplichtingen:  Er zijn geen brouwerijverplichtingen. 
 
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 zeer beperkt personeel in dienst dat conform de wet 

(Artikel 7:662 BW e.v.) dient te worden overgenomen.  
 
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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Grand Café 

Vraagprijs bedrijfsexploitatie: € 215.000,= 
Bedrijfsinrichting, inventaris, huurrechten en goodwill 
 
Huurprijs bedrijfsruimte: € 85.000,= per jaar (excl. BTW)  
 
Huurperiode: tot en met 1 juli 2025 + 5 jaar (ROZ-model Winkelruimte 

versie 2012) met horeca specifieke bepalingen. 
 
Huurborg: 3 maanden huurverplichting. 

Aanvaarding: per direct. 
 
Servicekosten: 28% van de servicekosten. 

Promotiekosten:   28% van de thans geldende vergoeding. 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder.  
  
Overige: In overleg zullen partijen een Service Level Agreement 

opstellen aangaande het concept en gemeenschappelijk 
gebruik van ruimtes/toegang tot de wellness. 

 
Referentienummer: B100191 - 1 
 

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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Sportschool 

Vraagprijs bedrijfsexploitatie: € 100.000,= 
Bedrijfsinrichting, inventaris, huurrechten en goodwill 
 
Huurprijs bedrijfspand: € 22.500,= per jaar (excl. BTW)  
 
Huurperiode: tot en met 1 juli 2025 + 5 jaar (ROZ-model Winkelruimte 

versie 2012) met horeca specifieke bepalingen. 
 
Huurborg: 3 maanden huurverplichting. 

Aanvaarding: per direct. 
 
Servicekosten: 11% van de servicekosten. 

Promotiekosten:   11% van de thans geldende vergoeding. 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder. 
 
Overige: In overleg zullen partijen een Service Level Agreement 

opstellen aangaande het concept en gemeenschappelijk 
gebruik van ruimtes/toegang tot de wellness.  

  
Referentienummer: B100191 - 2 
 

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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Poké restaurant 

Vraagprijs bedrijfsexploitatie: € 70.000,= 
Bedrijfsinrichting, inventaris, huurrechten en goodwill 
 
Huurprijs bedrijfspand: € 30.000,= per jaar (excl. BTW)  
 
Huurperiode: tot en met 1 juli 2025 + 5 jaar (ROZ-model Winkelruimte 

versie 2012) met horeca specifieke bepalingen. 
 
Huurborg: 3 maanden huurverplichting. 

Aanvaarding: per direct. 
 
Servicekosten: 7% van de servicekosten. 

Promotiekosten:   7% van de thans geldende vergoeding. 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder. 
 
Overige: In overleg zullen partijen een Service Level Agreement 

opstellen aangaande het concept en gemeenschappelijk 
gebruik van ruimtes/toegang tot de wellness. 

  
Referentienummer: B100191 - 3 
 

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: Plattegrondtekening 
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Bijlage 2:  Ruimtelijke Plannen 

 

• Vaststellingsbesluit bestemmingsplan Sloterdijk 

• Toelichting 

• Bijlagen bij toelichting 

• Regels 

• Bijlagen bij regels 

• Begin 

• Vorige 

• Volgende 

•  

Regels 
• Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

o Artikel 1 Begrippen 
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o Artikel 2 Wijze van meten 

• Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

o Artikel 3 Gemengd - 1 

o Artikel 4 Gemengd - 2 

o Artikel 5 Gemengd - 3 

o Artikel 6 Gemengd - 4 

o Artikel 7 Gemengd - 5 

o Artikel 8 Gemengd - 6 

o Artikel 9 Groen 

o Artikel 10 Verkeer - 1 

o Artikel 11 Verkeer - 2 

o Artikel 12 Water 

o Artikel 13 Leiding - Gas 

o Artikel 14 Leiding - Water 

o Artikel 15 Waarde - Archeologie 

o Artikel 16 Waterstaat - Waterkering 

• Hoofdstuk 3 Algemene regels 

o Artikel 17 Anti-dubbeltelregel 

o Artikel 18 Algemene bouwregels 

o Artikel 19 Algemene gebruiksregels 

o Artikel 20 Algemene aanduidingsregels 

o Artikel 21 Algemene afwijkingsregels 

o Artikel 22 Algemene wijzigingsregels 

o Artikel 23 Algemene procedureregels 

o Artikel 24 Overige regels 

• Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

o Artikel 25 Overgangsrecht 

o Artikel 26 Slotregel 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
Artikel 1 Begrippen 
1.1 plan: 
het bestemmingsplan Sloterdijk met identificatienummer NL.IMRO.0363.B1105BPGST-VG02 van de 

gemeente Amsterdam. 
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1.2 bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 

1.3 aanduiding 
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4 aanduidingsgrens 
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5 aanduidingsvlak 
Een op de (digitale) verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding. 

1.6 ambulante handel 
Verkoop in de vorm van marktkramen, rijdende snackbars, vis- en oliebollenkraampjes en 

bloemenstalletjes en vergelijkbare ongebouwde voorzieningen. 

1.7 bebouwing 
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.8 bedrijf 
Inrichting voor de bedrijfsmatige uitoefening van industrie, ambacht, groothandel, internetverkoop, 

opslag en/of transport. 

1.9 bestaande bebouwing of gebruik 
bebouwing of gebruik zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan. 

1.10 bestemmingsgrens 
De grens van een bestemmingsvlak. 

1.11 bestemmingsvlak 
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.12 bouwen 
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 

een bouwwerk. 

1.13 bouwlaag 
Een doorlopend gedeelte van een bouwwerk dat door gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd. 

1.14 bouwperceel 
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 

1.15 bouwperceelgrens 
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Een grens van een bouwperceel. 

1.16 bouwwerk 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 

hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.17 bruto vloeroppervlakte (m² bvo) 
De totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, 

dienstruimten, bergingen etc, met uitzondering van gebouwde parkeervoorzieningen. 

1.18 consumentverzorgende dienstverlening 
Persoonlijke verzorging van consumenten, waaronder kapperszaken, schoonheidsinstituten en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven. 

1.19 culturele voorzieningen 
Musea, (muziek)theaters, expositieruimten en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

voorzieningen. 

1.20 detailhandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, 

het verhuren of het leveren van zaken aan in hoofdzaak personen die die goederen kopen voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.21 dienstverlening 
Het verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met of 

zonder rechtstreeks contact met het publiek. Onder te verdelen in: 

1. consumentverzorgende dienstverlening; 

2. zakelijke dienstverlening. 

1.22 dove gevel 
Een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, 

daaronder begrepen het dak: 

a. waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde 

karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 

geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A); 

b. waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct 

grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

1.23 eerste bouwlaag 
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De bouwlaag waarvan de vloer grenst aan het peil. 

1.24 floorspace-index 
De verhouding tussen brutovloeroppervlakte en de oppervlakte van het bouwperceel (= 

brutovloeroppervlakte (gedeeld door) oppervlakte bouwperceel), met uitzondering van gebouwd 

parkeren en gebouwen gelegen onder het maaiveld. 

1.25 gebouw 
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.26 geluidbelasting vanwege spoorwegverkeer 
De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB op een bepaalde plaats, veroorzaakt 

door het gezamenlijke spoorwegverkeer of op een bepaald spoorweggedeelte of een combinatie 

van spoorweggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder. 

1.27 geluidsgevoelige functies (of gebouwen) 
Bewoning of andere geluidsgevoelige functies (of de gebouwen die daartoe dienen) zoals bedoeld 

in de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder. 

1.28 geluidluwe zijde 
De zijde van een gebouw waar de gevelbelasting de voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in de Wet 

geluidhinder niet overschrijdt, dan wel een serre of loggia wordt gerealiseerd met waardoor deze 

voorkeurswaarde op de scheidingsconstructie van de achtergelegen verblijfsruimte wordt bereikt. 

1.29 gevellijn 
Een op de verbeelding aangegeven lijn, waarin de gevel van de gebouwen aan de betreffende zijde 

moet worden opgericht. 

1.30 gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit 
Categorieën van gevallen zoals bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen 

(luchtkwaliteitseisen), uitsluitend voor zover deze nog niet aanwezig dan wel vergund waren op het 

moment van vaststelling van het bestemmingsplan. 

1.31 groenvoorziening 
Ruimten in de open lucht, zoals (bos)parken, plantsoenen en open speelplekken, met de daarbij 

behorende sloten, vijvers en daarmee gelijk te stellen wateren. 

1.32 groothandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen 

voor de aanwending in een andere bedrijfsactiviteit. 

1.33 horeca I 
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Fastfood (waaronder begrepen automatiek, snackbar, loketverkoop, fastfoodrestaurant en naar de 

aard daarmee te vergelijken bedrijven). 

1.34 horeca II 
Nachtzaak (dancing, discotheek, sociëteit, zaalaccommodatie, nachtcafé en naar de aard daarmee 

te vergelijken bedrijven). 

1.35 horeca III 
Café (café, bar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven). 

1.36 horeca IV 
Restaurant (restaurant, koffie- en theehuis, lunchroom, juicebar en naar de aard daarmee te 

vergelijken bedrijven). 

1.37 horeca V 
Hotel (waaronder begrepen hotel, motel, jeugdherberg, bed & breakfast, en naar de aard daarmee 

te vergelijken bedrijven). 

1.38 horeca VI 
Het bedrijfsmatig aanbieden van logies anders dan in een woning voor kortstondig verblijf van 

tenminste 1 week tot maximaal 1 jaar aan natuurlijke personen die buiten de gemeente hun 

hoofdverblijf c.q. vaste woon- of verblijfplaats hebben. 

1.39 internetverkoop 
Handel via internet waarbij geen sprake is van het ter plekke bezichtigen, ophalen en/of betalen 

van de gekochte waar door of in opdracht van de kopende partij. 

1.40 kantoor 
Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate 

rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, daaronder tevens begrepen ondergeschikte 

congres- en vergaderaccommodatie. 

1.41 kiosk 
Een gebouw dat gebruikt wordt voor horeca I en/of detailhandel. 

1.42 kunstwerk 
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele 

doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, 

dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening. 

1.43 kwetsbare objecten 
Objecten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder l, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) waaronder in ieder geval worden begrepen objecten waarbinnen op elk moment meer dan 

50 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn (die ieder tevens ten minste 8 uur per etmaal aanwezig 
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zijn) en waarvan het brutovloeroppervlakte per persoon kleiner of gelijk is aan 30 m2, met 

uitzondering van kwetsbare objecten als bedoeld in artikel 1, lid 2, van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi). 

1.44 maaiveld 
De hoogte van het afgewerkte bouwterrein. 

1.45 maatschappelijke dienstverlening 
Het verlenen van diensten op het gebied van overheids-, educatieve, welzijns- (para-)medische, 

sociaal-medische, levensbeschouwelijke en sociaal-culturele voorzieningen. 

1.46 minder zelfredzame personen 
Personen die niet over het fysieke en/of verstandelijke vermogen beschikken om zichzelf in 

veiligheid te brengen in geval van een calamiteit. De volgende personen/groepen worden in ieder 

geval als minder zelfredzaam gedefinieerd: 

• kinderen onder 12 jaar; 

• zieken; 

• bejaarden; 

• gehandicapten.  

1.47 nutsvoorziening 
Een voorziening ten behoeve van de distributie van gas, water en elektriciteit, en de 

telecommunicatie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval 

worden begrepen transformatorhuisjes, gemalen, telefooncellen en zendmasten, ondergrondse 

afvalsystemen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. 

1.48 ontspanning en vermaak 
Voorzieningen gericht op spel, vermaak en ontspanning, zoals een klimhal, indoor kartbaan, laser-

queste, indoor-minigolf, ijsbaan, bowlingbaan, creativiteitscentrum, dansschool, dierentuin, 

kinderboerderij, sauna/ wellness, speeltuin, bioscoop en daarmee te vergelijken voorzieningen. 

Met inbegrip van ondergeschikte horeca en kantoren ten dienste van deze voorzieningen. De 

functie seks- en pornobedrijf en straatprostitutie vallen niet onder dit begrip. 

1.49 opslag 
Het bedrijfsmatig opslaan en verpakken en verhandelen van goederen voor zover voortvloeiende 

uit het opslaan en verpakken van goederen, niet zijnde detailhandel. 

1.50 paviljoen 
Een vrijstaand gebouw dat gebruikt wordt voor horeca III en/of horeca IV. 

1.51 peil 
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Onder het peil wordt verstaan: 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 

hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter 

plaatse van de bouw, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein 

passende ophogingen, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing 

blijven; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het N.A.P. of het plaatselijk aan te houden 

waterpeil.  

1.52 planregels 
De regels, deel uitmakende van het bestemmingsplan Sloterdijk. 

1.53 praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis 
Dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij in overwegende mate de 

woonfunctie behouden blijft. 

1.54 prostitutie 
Het aanbieden of verrichten van seksuele diensten tegen een materiële vergoeding. 

1.55 prostitutiebedrijf 
Een bedrijf waar prostitutie wordt bedreven. 

1.56 seksinrichting 
Een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin tegen betaling handelingen en/of 

voorstellingen plaatsvinden van erotische en/of pornografische aard. Hieronder worden mede 

begrepen een seksbioscoop, -theater, -automatenhal en -winkel en naar de aard daarmee te 

vergelijke inrichtingen. 

1.57 short stay 
Het structureel aanbieden van een zelfstandige woning voor tijdelijke bewoning aan één 

huishouden of voor maximaal vier personen indien deze personen deel uitmaken van meerdere 

huishoudens, voor een aaneensluitende periode van tenminste één week en maximaal zes 

maanden. 

1.58 smartshop 
Een winkel waarin de hoofdactiviteit of een van de activiteiten wordt gevormd door detailhandel in 

psychotrope stoffen. 

1.59 Staat van Inrichtingen 
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De als bijlage opgenomen lijst, behorende bij deze regels, waarin vormen van gebruik anders dan 

wonen zijn aangegeven, ingedeeld in categorieën van toenemende hinder. 

1.60 stationsgebonden voorzieningen 
Voorzieningen die primair de reizigers bedienen. 

1.61 telefooninrichting / belhuis 
Een voor publiek toegankelijk ruimte waarin de hoofdactiviteit wordt gevormd door het gelegenheid 

bieden tot het voeren van telefoongesprekken, waaronder mede begrepen het verzenden en 

ontvangen van faxen. 

1.62 transport 
Het bedrijfsmatig vervoeren van goederen en/of personen. 

1.63 tweede bouwlaag 
De bouwlaag, die direct boven de eerste bouwlaag gelegen is. 

1.64 verbeelding 
De verbeelding (voorheen: plankaart) van het Bestemmingsplan Sloterdijk. 

1.65 verblijfsgebied 
Een verblijfsgebied is een aaneengesloten gebied waar het doen van verplaatsingen bij het gebruik 

van de weg ondergeschikt is aan andere functies waarvoor dit gebied geschikt is, zoals ontmoeten 

van mensen, of spelen door kinderen. 

1.66 waterkering 
Natuurlijke of kunstige begrenzing of afscheiding die het water in zijn loop tegenhoudt en 

achterliggende gebied beschermt tegen inundatie. 

1.67 waterstaatkundige werken 
Werken, waaronder begrepen kunstwerken, verband houden met de waterstaat, zoals dammen, 

dijken, sluizen, beschoeiingen, oeverbeschermingen, uitgezonderd steigers. 

1.68 weg 
Alle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, 

geen spoorwegen of trambanen zijnde, waaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, 

de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en 

civieltechnische (kunst)werken alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen. 

1.69 wonen 
Het houden van verblijf, het huren en tevens (laten) bewonen van kamers of het gehuisvest zijn in 

een woning, al dan niet gecombineerd met zorgfuncties die naar intensiteit en tijdsduur beperkt 

zijn. 

1.70 woning 
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Een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouden. 

1.71 zakelijke dienstverlening 
Het verlenen van economische of commerciële diensten aan derden, waarvan de uitoefening 

geschiedt in een rechtstreeks contact met het publiek, zoals banken, reisbureaus. 

Artikel 2 Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 de verticale bouwdiepte van een bouwwerk 
Vanaf peil tot aan het laagste punt van het bouwwerk, met uitzondering van fundering of 

ondergeschikte onderdelen van het bouwwerk. 

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk 
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3 de oppervlakte van een bouwwerk 
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk. 

2.4 de begrenzing van de onderscheidene bestemmingen 
Voorzover niet in maten op de verbeelding vastgelegd, door middel van meting op de verbeelding 

vanaf het hart van de lijn met een nauwkeurigheidsgraad van 1 meter. 

2.5 de brutovloeroppervlakte van een gebouw 
de bebouwde oppervlakte van de afzonderlijke bouwlagen bij elkaar opgeteld. 

2.6 de bouwhoogte van een antenne-installatie 
Tussen de voet van de antennedrager en het hoogste punt van de antenne-installatie; als de 

antennedrager aan de gevel van een gebouw wordt bevestigd, wordt gemeten tussen het punt 

waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist en het hoogste punt van de 

antennedrager. 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Artikel 3 Gemengd - 1 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Gemengd - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dienstverlening; 

b. maatschappelijke dienstverlening; 
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c. culturele voorzieningen; 

d. kantoren, inclusief ondergeschikte horeca ten behoeve van het kantoor, met dien 

verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'kantoor uitgesloten' kantoren niet zijn 

toegestaan; 

e. detailhandel; 

f. horeca I, horeca II, horeca III, horeca IV en horeca V; 

g. sportvoorzieningen; 

h. ontspanning en vermaak; 

i. ambulante handel uitsluitend op het Orlyplein; 

met de daarbij behorende: 

j. gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen, met de daarbij behorende in- en 

uitritten; 

k. gebouwde, ongebouwde en inpandige fietsenstallingen; 

l. toegangs- en ontsluitingswegen; 

m. kunstwerken; 

n. laad- en losruimten; 

o. voet- en fietspaden; 

p. pleinen en daarmee vergelijkbare verblijfsgebied; 

q. tuinen en erven; 

r. terrassen; 

s. groenvoorzieningen; 

t. water; 

u. watergangen; 

v. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

w. nutsvoorzieningen. 

3.2 Bouwregels 
3.2.1 Gebouwen 

Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 

bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen: 

a. voor gebouwen gelden de volgende regels: 
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1. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', mag 

niet worden overschreden; 

2. de maximale floorspace index ter plaatse van de aanduiding 'maximum floorspace 

index' mag niet worden overschreden; 

3. de minimale floorspace index ter plaatse van de aanduiding 'minimum floorspace 

index' mag niet worden overschreden; 

4. de op de verbeelding bepaalde minimale floorspace-index blijft buiten toepassing 

voor gebouwen die zich naar hun aard niet lenen voor de toepassing van de 

floorspace-index zoals bijgebouwen en ondersteunende bebouwing; 

b. in afwijking van het gestelde onder a gelden voor kiosken en paviljoens de volgende 

bepalingen: 

1. kiosken en paviljoens mogen uitsluitend worden gerealiseerd op het Orlyplein; 

2. voor kiosken en paviljoens gelden de volgende maxima: 

§ de maximale oppervlakte van een kiosk mag niet meer bedragen dan 15 

m²; 

§ de maximale bouwhoogte van een kiosk mag niet meer bedragen dan 4 

meter; 

§ de maximale oppervlakte van een paviljoen mag niet meer bedragen dan 

200 m²; 

§ de maximale bouwhoogte van een paviljoen mag niet meer bedragen dan 5 

meter; 

c. voor gebouwde parkeervoorzieningen geldt dat deze inpandig gerealiseerd moeten worden; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding' moeten gebouwen, kiosken en 

paviljoens tenminste 6 meter boven wegen, spoor en waterkering gerealiseerd worden. 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima: 

a. voor reclamemasten een bouwhoogte van 15 meter; 

b. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, een bouwhoogte van 10 meter. 

3.2.3 Onderdoorgang 

Ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 4,5 meter geen 

gebouwen worden opgericht behoudens ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing benodigde 

ondersteuningsconstructies.  
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3.3 Nadere eisen 

a. het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan bouwplannen met een bouwhoogte van 60 

meter of meer met betrekking tot de plaatsing en vormgeving van bouwwerken ter 

voorkoming of beperking van windhinder. In dat kader kan het bevoegd gezag van een 

initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een hoogbouweffectrapportage aan hen te 

overleggen. 

b. het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan bouwplannen met betrekking tot de 

bevoorrading van de te vestigen functies ter voorkoming of beperking van geluidhinder 

voor omliggende bestaande of geprojecteerde woningen. In dat kader kan het bevoegd 

gezag van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een akoestisch onderzoek aan 

hen te overleggen. 

c. het bevoegd gezag kan, indien advisering van de Regionale Brandweer daartoe aanleiding 

geeft en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, nadere eisen stellen aan bouwplannen 

met betrekking tot vluchtwegen van de te vestigen bestemmingen ter vergroting van de 

zelfredzaamheid van gebruikers van de bouwwerken. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 
Voor de in lid 3.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen: 

a. het bepaalde in artikel 19 dient in acht te worden genomen; 

b. geluidsgevoelige functies (of gebouwen) zijn niet toegestaan; 

c. parkeren is alleen op eigen terrein toegestaan; 

d. de in lid 3.2.1 genoemde kiosken mogen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve 

van horeca I en detailhandel; 

e. de in lid 3.2.1 genoemde paviljoens zijn uitsluitend toegestaan voor horeca III en horeca 

IV; 

f. de in lid 3.1 genoemde functies detailhandel en horeca I mogen uitsluitend in 

de eerste bouwlaag/plint worden gesitueerd. 

Artikel 4 Gemengd - 2 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Gemengd - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dienstverlening; 
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b. maatschappelijke dienstverlening; 

c. culturele voorzieningen; 

d. kantoren, inclusief ondergeschikte horeca ten behoeve van het kantoor, met dien 

verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'kantoor uitgesloten' kantoren niet zijn 

toegestaan; 

e. bedrijven, die vallen in categorie 1, 2 en 3.1 van de van deze regels deel uitmakende Staat 

van Inrichtingen; 

f. horeca I, horeca II, horeca III en horeca IV; 

g. sportvoorzieningen; 

h. ontspanning en vermaak; 

met de daarbij behorende: 

i. gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen, met de daarbij behorende in- en 

uitritten; 

j. gebouwde, ongebouwde en inpandige fietsenstallingen; 

k. toegangs- en ontsluitingswegen; 

l. kunstwerken; 

m. laad- en losruimten; 

n. voet- en fietspaden; 

o. pleinen en daarmee vergelijkbare verblijfsgebied; 

p. tuinen en erven; 

q. terrassen; 

r. groenvoorzieningen; 

s. water; 

t. watergangen; 

u. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

v. nutsvoorzieningen. 

4.2 Bouwregels 
4.2.1 Gebouwen 

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 

bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen: 
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a. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', mag niet 

worden overschreden; 

b. de maximale floorspace index ter plaatse van de aanduiding 'maximum floorspace index' 

mag niet worden overschreden; 

c. de minimale floorspace index ter plaatse van de aanduiding 'minimum floorspace index' 

mag niet worden overschreden; 

d. de op de verbeelding bepaalde minimale floorspace-index blijft buiten toepassing voor 

gebouwen die zich naar hun aard niet lenen voor de toepassing van de floorspace-index 

zoals bijgebouwen en ondersteunende bebouwing. 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima: 

a. voor reclamemasten een bouwhoogte van 15 meter; 

b. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, een bouwhoogte van 10 meter. 

4.3 Nadere eisen 

a. het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan bouwplannen met een bouwhoogte van 60 

meter of meer met betrekking tot de plaatsing en vormgeving van bouwwerken ter 

voorkoming of beperking van windhinder. In dat kader kan het bevoegd gezag van een 

initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een hoogbouweffectrapportage aan hen te 

overleggen. 

b. het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan bouwplannen met betrekking tot de 

bevoorrading van de te vestigen functies ter voorkoming of beperking van geluidhinder 

voor omliggende bestaande of geprojecteerde woningen. In dat kader kan het bevoegd 

gezag van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een akoestisch onderzoek aan 

hen te overleggen. 

c. het bevoegd gezag kan, indien advisering van de Regionale Brandweer daartoe aanleiding 

geeft en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, nadere eisen stellen aan bouwplannen 

met betrekking tot vluchtwegen van de te vestigen bestemmingen ter vergroting van de 

zelfredzaamheid van gebruikers van de bouwwerken. 

4.4 Specifieke gebruiksregels 
Voor de in lid 4.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen: 



Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

 

 Grand Café | Sportschool | Poké Restaurant Hatostraat 28 te Amsterdam 39 

a. het bepaalde in artikel 19 dient in acht te worden genomen; 

b. geluidsgevoelige functies (of gebouwen) zijn niet toegestaan; 

c. parkeren is alleen op eigen terrein toegestaan; 

d. de in lid 4.1 genoemde functie horeca I mag uitsluitend in de eerste bouwlaag/plint worden 

gesitueerd. 

  

Artikel 5 Gemengd - 3 
5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Gemengd - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dienstverlening; 

b. maatschappelijke dienstverlening; 

c. culturele voorzieningen; 

d. kantoren, inclusief ondergeschikte horeca ten behoeve van het kantoor, met dien 

verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'kantoor uitgesloten' kantoren niet zijn 

toegestaan; 

e. bedrijven, die vallen in categorie 1, 2 en 3.1 van de van deze regels deel uitmakende Staat 

van Inrichtingen; 

f. detailhandel; 

g. horeca I, horeca II, horeca III, horeca IV en horeca V; 

h. sportvoorzieningen; 

i. ontspanning en vermaak; 

met de daarbij behorende: 

j. gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen, met de daarbij behorende in- en 

uitritten; 

k. gebouwde, ongebouwde en inpandige fietsenstallingen; 

l. toegangs- en ontsluitingswegen; 

m. kunstwerken; 

n. laad- en losruimten; 

o. voet- en fietspaden; 

p. pleinen en daarmee vergelijkbare verblijfsgebied; 

q. tuinen en erven; 
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r. terrassen; 

s. groenvoorzieningen; 

t. water; 

u. watergangen; 

v. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

w. nutsvoorzieningen. 
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Bijlage 3:  BAG 

 
 
 



Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

 

 Grand Café | Sportschool | Poké Restaurant Hatostraat 28 te Amsterdam 42 

 


