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Algemene gegevens 

Adres:     Ossenmarkt 9 te Zwolle. 

Oppervlakte:    210 vierkante meter kadastraal. 
     420 vierkante meter conform BAG 

Kadastrale kenmerken: Zwolle, sectie F, Nummer 8110.  
 
Frontbreedte: ± 10 meter.   
 
Ligging: Onder de rook van de Peperbus. Hartje centrum van 

Zwolle. Bijzondere horecalocatie onder de beroemdste 
kerk van de stad. 
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Omschrijving Object 

Ligging: Centrum Zwolle. Zwolle is de culinaire hoofdstad van 
Noord en Oost Nederland. Nabij diverse (grote) 
horecabedrijven.  
 
Recentelijk geopend: nieuwe Pathé Bioscoop. Zara 
(4.000 m²), Primark (6.000 m²) en Hudson’s Bay (6.000 
m²).  

 
Omschrijving: Voorgevel met ingang aan de linkerzijde, tochtsluis en 

ingang tot de bedrijfsruimte. Aan de rechterzijde is de 
bar gesitueerd. Er zijn twee vaste trappen naar de 
verdieping. De verdieping is in gebruik als verkoopruimte 
en hier zijn de gescheiden dames- en herentoiletten 
gesitueerd.  

 
 Aan de rechterzijde van de begane grond is een 

doorgang naar het naastgelegen registergoed. Dit 
behoort niet tot het aangebodene. Hier is een volledig 
geoutilleerde keuken gesitueerd met ruim voldoende 
(koel) opslag en een ruime kelder. 

  
 Aan de rechterzijde van de verdieping zit een doorgang 

naar een opslagruimte. Dit behoort niet tot het 
verkochte. Wel zijn hier enkele technische voorzieningen 
van het pand gesitueerd. 

 
Bouwjaar: Grotendeels 1910. Enkele delen vermoedelijk ouder dan 

honderd jaar. Voorheen heeft de locatie als garage en 
bedrijfsruimte dienst gedaan. 

 
Bouwaard: Karakteristiek pand. Traditioneel gebrouwd, gevels 

metselwerk. Hardhouten kozijnen met overwegend enkel 
glas. Samengesteld dak gedekt met pannen. Houten 
verdiepingsvloeren, gedeeltelijke onderkeldering. 
Fundering op zand. Begane grondvloer met klinkers op 
zand. 

 
Oppervlak: Begane grond circa 178 vierkante meter. 
 Verdieping circa 155 vierkante meter.  
 
Belending: Boven de zaak bevinden zich twee appartementen. 

Links bevindt zich een woning. Rechts bevindt zich een 
horecabedrijf. Achter het gebouw bevindt zich een 
horecabedrijf. 
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Bereikbaarheid: Uitstekend met auto (A50/A28), openbaar vervoer en 
fiets (fietsvriendelijke binnenstad). 

 
Installaties: Geoutilleerd voor het gebruik als horecabedrijfspand. 

Uitgebreide elektrische installatie. Gasaansluiting. CV-
ketel (economisch afgeschreven). BMI, alarminstallatie 
(meldkamer) en waterontharder aanwezig.  

 
Parkeren: Betaald parkeren in de binnenstad. 1 bedrijfsgebonden 

parkeren. 
 
Bestemming: Bestemmingsplan ‘Binnenstad en omgeving’ Centrum – 

Detailhandel (afwijkend gebruik). 
 
Terras: Ja, beperkt mogelijk op grond van de kerk.  

Bijzonderheden: De horeca-exploitatie die hier in het verleden werd 
gevoerd spreidde zich uit over meerdere panden. 
Zodoende is de keuken in het naastgelegen pand 
gelegen. In de vorm van een gebruiksovereenkomst met 
de huurder van dit pand is het wellicht mogelijk om de 
keuken bij het verkochte te betrekken. De locatie waar 
de keuken zich thans bevindt behoort uitdrukkelijk niet 
tot het verkochte. 

 
 De inventaris (inclusief de keukenapparatuur) is in 

eigendom van een derde en voor € 30.000,= excl. BTW 
aan te kopen. 
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Kadastrale informatie 
In het bestand van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers is het object 
bekend als: 
 

Gemeente : Zwolle 
Sectie : F 8109 
Grootte  : 210 m2 

Cultuur : Wonen met bedrijvigheid 
Eigendom  : ½ De heer G.J. Runhaar 

½ Mevrouw C.H. Brouwer 
Publieksrechtelijke 
beperkingen 

: Er zijn geen beperkingen bekend in de 
basisregistratie kadaster en de Landelijke 
voorziening WKPB 

 
Volgens verstrekte informatie zijn er zakelijke rechten van toepassing. Het volgende is 
bekend:  

ü op de kadastrale uittreksels zijn wel aanduidingen opgenomen inzake de onderhavige 
percelen; 

ü er is geen erfdienstbaarhedenonderzoek uitgevoerd; 
ü volgens opdrachtgever is er sprake van erfdienstbaarheden (zie akte); 
ü voor zover het aan uiterlijke kenmerken waarneembaar is, zijn er geen bezwarende 

erfdienstbaarheden van toepassing; 
 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de akte van levering d.d. 30 juni 1992. 
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Juridische informatie 
Rechtsvorm:    N.v.t. 

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. 
 
Brouwerijverplichtingen:  Er zijn geen brouwerijverplichtingen. 
 
Speelautomatenverplichting:  Er is geen speelautomatenverplichting van toepassing. 
 
Inventaris: De separaat aan te kopen inventaris is in eigendom. Een 

inventarislijst is op verzoek beschikbaar. 
 
Inrichtingseisen: Het bedrijfspand voldoet volgens opgave van de 

opdrachtgever aan de gestelde inrichtingseisen conform 
de Drank en Horecawet. 

 
Personeel: Er is geen 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.  

 
Milieu-aspecten 
Tanks: Niet waargenomen. 
 
Asbest: In met name oudere objecten kan sprake zijn van 

asbesthoudende materialen, die niet altijd kunnen 
worden opgemerkt. Zover bekend is er in het object 
geen asbest aanwezig. Gezien de aard en de 
bouwperiode van het pand wordt de aanwezigheid van 
asbest niet uitgesloten.  

 
Bodemverontreiniging: Niet bekend, maar mogelijk aanwezig (vervuiling door 

ligging in binnenstad en historisch gebruik). 
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Verkoop/Verhuur    

Vraagprijs registergoed: € 595.000,= k.k. 
Vrij van huur en gebruik. 
 
Huurprijs registergoed: € 50.000,= excl. BTW per jaar. 
 
 
Overname inrichting / 
inventaris    € 30.000,= excl. BTW 

Aanvaarding: in overleg 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar en eigenaar inventaris 
  
Referentienummer: B100099 
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, 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: Kadastrale kenmerken & BAG viewer 
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Bijlage 2: Akte van levering 
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Bijlage 3: Plattegrondtekening 
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Bijlage 4:  Ruimtelijke plannen 
 

 
 

Ossenmarkt 7,8,9   h1   eerste en tweede bouwlaag   
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Artikel 6 Centrum  Detailhandel

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum  Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van:

1. detailhandel, in de eerste bouwlaag;

2. woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep aan huis;

3. dienstverlening;

4. bedrijven die in de Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging zijn aangeduid als toelaatbaar;

5. horeca als genoemd in de categorie 1 van de Lijst met horecacategorieën, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van

categorie 1', in de eerste bouwlaag;

6. horeca als genoemd in de categorie 2a van de Lijst met horecacategorieën, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van

categorie 2', in de eerste bouwlaag;

7. horeca als genoemd in de categorie 3 van de Lijst met horecacategorieën, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van

categorie 3', in de eerste bouwlaag;

8. horeca als genoemd in de categorie 4 van de Lijst met horecacategorieën, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van

categorie 4', in de eerste bouwlaag;

9. horeca als genoemd in de categorie 5 van de Lijst met horecacategorieën, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van

categorie 5', in de eerste bouwlaag;

10. horeca als genoemd in de categorie 6 van de Lijst met horecacategorieën, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van

categorie 6', in de eerste bouwlaag;

11. een dansschool ter plaatse van de aanduiding 'dansschool';

12. een seksinrichting ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting';

13. een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';

met daaraan ondergeschikt:

b. wegen en paden;

c. parkeervoorzieningen;

d. geluidwerende voorzieningen;

e. openbare nutsvoorzieningen;

f. infrastructurele voorzieningen;

g. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;

h. groenvoorzieningen;

i. speelvoorzieningen;

j. water;

met de daarbij behorende:

k. tuinen, erven en terreinen;

l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:

a. er mogen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de

aanduiding 'onderdoorgang' een doorgang door de bebouwing dient te worden vrijgehouden met een vrije hoogte van minimaal

3 meter;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' mag het aantal bouwlagen van een hoofdgebouw niet meer dan het

aangegeven aantal bedragen, exclusief een eventueel aanwezige kelder of souterrain;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot en bouwhoogte (m)' mag de goot, en bouwhoogte in meters niet meer dan de

aangegeven goot en bouwhoogte bedragen;
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Weeshuisstraat 1319, 2527, 3145, Achter de Broeren 24   dh   gehele gebouw  

Weeshuisstraat 210, Broerenstraat 1517, Nieuwstraat 5769   dh   gehele gebouw  

Weeshuisstraat 311, Spiegelstraat 22, Kleine A 412   dh   gehele gebouw  

Westerlaan 2   m   gehele gebouw  

Weversgildeplein 1,5   h1   eerste en tweede bouwlaag  

Lijst van afkortingen van het toegestane afwijkende gebruik:

(ath) = 12 behandelkamers voor een arts en/of therapeut en ondersteunende ruimtes;

(bs) = bioscoop;

(bwv) = bijzondere woonvorm;

(ce) = culinaire educatie;

(dh) = detailhandel;

(dv) = dienstverlening;

(h1) = horeca categorie 1;

(h2) = horeca categorie 2a;

(h3) = horeca categorie 3;

(h4) = horeca categorie 4;

(h5) = horeca categorie 5;

(h6) = horeca categorie 6;

(k) = kantoor;

(m) = maatschappelijk;

(oh) = ondergeschikte horeca ten dienste van het toegestane gebruik;

(pww) = parkeervoorzieningen, warenmarkt, wegen;

(st) = gebruik ten behoeve van een seizoensgebonden theeschenkerij in de open lucht;

(vh) = veiling voor huisraad, kunst en dergelijke.


