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Algemene gegevens 

Adres:     Grote Kerkplein 9 te 8011 PK Zwolle. 

Oppervlakte: 55 vierkante meter kadastraal. 170 vierkante meter 
conform BAG 

 
Kadastrale kenmerken: Zwolle, sectie F, Nummer 5301.  
 
Frontbreedte: 5,5 meter.   
 
Ligging: Gelegen in het centrum van Zwolle. Het horeca en 

winkelaanbod is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Door haar centrale ligging en scharnierpunt tussen het 
westen en noorden, laat Zwolle al jarenlang zien tot de 
best economisch presterende steden van het land te 
behoren.  
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Omschrijving Object 

Ligging: Bapas is gelegen aan één van de bekendste en beste 
horecapleinen van Zwolle. Het Grote Kerkplein kijkt uit op 
de Grote Kerk, de meest centrale kerk van de stad. Naast 
Bapas liggen bekende horecabedrijven als Het Wijnhuis, 
Bella Napoli, De Beurs en Het Swolsch Friethuys aan het 
plein. Grote terrassen en statige bomen kenmerken het 
plein.  

 
Omschrijving: Bapas is het Zwolse restaurant waar je terecht kan voor 

de beste biertapas (Bapas) en de beste speciaalbieren. 
Voor het restaurant is een prachtig terras gelegen. Het 
terras is voorzien van nieuwe buitenzonwering en heaters 
waardoor het ook in de herfst en winter goed toeven is. 
De begane grond heeft circa 30 zitplaatsen, is voorzien 
van een statige bar, goederenlift en keuken. Op de 
verdieping zijn circa 25 zitplaatsen. Hier zijn eveneens de 
(nieuwe) gescheiden dames- en herentoiletten gelegen. 
De zolder is in gebruik als opslag. De kelder is in gebruik 
als spoelkeuken en opslag. Hier is eveneens een koelcel 
gelegen. Het terras heeft circa 65 zitplaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden:  
Maandag:  gesloten 
Dinsdag:  12:00 uur tot 22:00 uur 
Woensdag:  12:00 uur tot 22:00 uur 
Donderdag:  12:00 uur tot 23:00 uur 
Vrijdag:  12:00 uur tot 01:00 uur 
Zaterdag: 12:00 uur tot 01:00 uur 
Zondag:  12:00 uur tot 22:00 uur 
 
Oppervlakte 
Kelder: circa 50 m2 
Begane grond: circa 50 m2 
Verdieping:  circa 40 m2 verkoopruimte en 10 m2 toiletten 
Zolder: circa 40 m2  
Terras: circa 40 m2 
 

Bapas staat voor speciaal bier en hapjes. We hebben een mooie uitgebreide bierkaart met veel 
bijzondere bieren en een lekkere Hollands, Belgische keuken waarbij we veel koken met bier. Kom 

langs voor een mooi glas bier, een lekkere maaltijd of gewoon voor gezelligheid. 
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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 binnenstad. 
 
Bestemming: Bestemmingsplan ‘Binnenstad en omgevings’ Centrum – 

Detailhandel (afwijkend gebruik). 
 
Terras: Ja, 65 zitplaatsen. 

Bijzonderheden: Unieke centrumlocatie met hoge passantenstroom. 
Horecaplein. Vetput aanwezig. 

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

Gemeente : Zwolle 
Sectie : F 
Grootte  : 55 m2  
Cultuur : Wonen 
Eigendom  : Runhaar Vastgoed B.V. 
Publieksrechtelijke 
beperkingen 

: Er zijn geen beperkingen bekend in de 
Basisregistratie Kadaster. Het is een 
beschermd monument, Gemeentewet 
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Juridische informatie 
Rechtsvorm:    Eenmanszaak.  

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. Er is een gebruiksmelding gedaan. 
 
Brouwerijverplichtingen:  Er zijn geen brouwerijverplichtingen van toepassing. 
 
Speelautomatenverplichting:  Er is geen speelautomatenverplichting van toepassing. 
 
Huur/bruikleenovereenkomst: De inventaris is volledig in eigendom. Het schilderij aan 

de linker muur van het restaurant behoort niet tot het 
verkochte! 

 
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    

Vraagprijs bedrijfsexploitatie: € 119.000,=  
Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website, huurrechten en goodwill 
 
Aanvaarding: per direct 
 
Huurprijs bedrijfspand: € 2.500,= per maand (excl. BTW).  
 
Huurperiode: 5 + 5 jaar (ROZ-model Winkelruimte versie 2012). 

Ingangsdatum 1 januari 2017.  
 
Huurborg: 3 maanden huurverplichting.  

Servicekosten: N.v.t. 

Promotiekosten:   N.v.t. 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder 
  
Referentienummer: B100354 
 

HAP Horecamakelaardij 
+31(0)85 760 0229 
info@horecaadviespartners.nl 
  
 
CONTACTPERSOON 
Jeroen Pontenagel 
jeroen@horecaadviespartners.nl 
+31(0)6 202 515 03 
 
 
* De courante handelsvoorraden dienen tegen de op eigendomsoverdracht geldende inkoopprijzen door koper 
aanvullend te worden overgenomen. 



Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

 

 Bapas | Zwolle 12 

 
 



Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

 

 Bapas | Zwolle 13 

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: Plattegrondtekening 
Bijlage 5: Ruimtelijke plannen 
Bijlage 6: Inventarislijst 
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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 (binnen opstelling niet actueel) 
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Bijlage 5: Ruimtelijke plannen 
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9-10-2019 Binnenstad en omgeving: Artikel 6 Centrum - Detailhandel

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP12001-0004/r_NL.IMRO.0193.BP12001-0004_2.6.html 1/1

Plan: Binnenstad en omgeving

Status: vastgesteld

Plantype: bestemmingsplan

IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12001-0004

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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9-10-2019 Binnenstad en omgeving: Bijlage 1 Lijst van afwijkend gebruik

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP12001-0004/rb_NL.IMRO.0193.BP12001-0004_1.html 1/1

Plan: Binnenstad en omgeving

Status: vastgesteld

Plantype: bestemmingsplan

IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12001-0004

Grote Kerkplein 9  h1  eerste en tweede bouwlaag  

Grote Markt 11,11a  h1  eerste en tweede bouwlaag  

Grote Markt 13a  h1, h2, h3, h4, h5  eerste bouwlaag  

Grote Markt 13a  h5  kelder  

Grote Markt 6  h2  eerste en tweede bouwlaag  

Grote Markt 8, Roggenstraat 1  dh  kelder en tweede bouwlaag  

Jufferenwal 24-32  k  gehele gebouw  

Jufferenwal 32  h4  eerste bouwlaag  

Kamperstraat 40  h1  eerste en tweede bouwlaag  

Kleine A 11, Broerenkerkplein 2,4,6  dh  gehele gebouw  

Korte Kamperstraat 24  h4  kelder en eerste bouwlaag  

Korte Kamperstraat 26  h4  eerste en tweede bouwlaag  

Krabbestraat 63  h4  eerste en tweede bouwlaag  

Luttekestraat 17,19  dh  kelder en tweede bouwlaag  

Luttekestraat 2  h3, h4  eerste en tweede bouwlaag  

Luttekestraat 64,66  h1  eerste en tweede bouwlaag  

Maagjesbolwerk 44  dh  kelder  

Mandjesstraat 2,4  h1  souterrain en eerste bouwlaag  

Melkmarkt 1,9,15, Tijlspassage 1-7, 2-10, Voorstraat 4-10, 26  dh  tweede bouwlaag  

Melkmarkt 10  dh  tweede bouwlaag  

Melkmarkt 12,12a  h4  eerste en tweede bouwlaag  

Melkmarkt 27  h1, h3  eerste bouwlaag  

Melkmarkt 44  h1  eerste en tweede bouwlaag  

Melkmarkt 46  h1, h3  eerste bouwlaag  

Melkmarkt 47,49  h1  eerste, tweede en derde bouwlaag  

Melkmarkt 50  h1, h2, h3, h4  eerste bouwlaag  

Melkmarkt 52  h1, h2, h3, h4  eerste bouwlaag  

Melkmarkt 53, Korte Kamperstraat 1  m  gehele gebouw  

Melkmarkt 54  h1, h2, h3, h4  eerste en tweede bouwlaag  

Melkmarkt 56  h1, h2, h3, h4  eerste en tweede bouwlaag  

Melkmarkt 58  h1, h2, h3, h4  eerste en tweede bouwlaag  

Melkmarkt 8  h1, h2  eerste en tweede bouwlaag  

Nieuwe Markt 12  dh  tweede bouwlaag  

Nieuwe Markt 21,22  h1, h4  eerste en tweede bouwlaag  

Nieuwe Markt 28  h1  eerste bouwlaag  

Nieuwstraat 100  dh  tweede bouwlaag  

Nieuwstraat 55  h1  kelder en eerste bouwlaag  

Nieuwstraat 98  h1, h2  eerste en tweede bouwlaag  
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9-10-2019 Binnenstad en omgeving: Bijlage 2 Lijst met horecacategorieën
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Plan: Binnenstad en omgeving
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Bijlage 2 Lijst met horecacategorieën

horeca van categorie 1:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van ter plaatse bereide maaltijden voor consumptie ter plaatse met als

nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;

horeca van categorie 2a:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van zwak- en niet alcoholische dranken met als nevenactiviteit het

verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren;

horeca van categorie 2b:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel dan wel nevenactiviteit heeft het verstrekken van niet-alcoholische dranken en het verstrekken van

voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren;

horeca van categorie 3:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel dan wel nevenactiviteit heeft het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren

en het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken;

horeca van categorie 4:

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-

alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren al dan niet ter plaatse

bereid;

horeca van categorie 5:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van

overwegende mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen;

horeca van categorie 6:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteiten het verstrekken van

maaltijden en/of dranken voor consumptie.
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Bijlage 6: Inventarislijst 

 

Inventarislijst Bapas Begaande grond Keuken Buiten
11 Houten tafels 1 Rational combimaster cm61 15 Sataliet tafel onderstellen (3poots)
22 houten stoelen 1 Technodom koelwerkbank 6 lades 15 Kaja tafelbladen

1 Sta tafel eiken 2 Hendi frituur 60 Kaja terrasstoelen 
3 barkrukken 1 afzuigkap/motor/systeem 1 Big Green Egg XL incl. Kookplaten/grilrek
1 kassasysteem NKC touchscreen 1 6 pits gasfornuis 1 ca. 25 m2 zonwering schaararm (Runhaar Zonwering)
2 handhelds NKC touchscreen 1 saladiere 4 Heaters incl. Afstandbediening
3 Exquist drankenkoeling 1 oven onderstel incl. Pannen en ovenplaatjes 1 houten stamtafel incl. 2 banken 
1 Gamko fustenkoeling 2 opbergkasten RVS 1 Parasol (Brugse Zot)
1 Polar wijnkoeling 1 Warmtebrug/ doorgeef pas 1 Brugse Zot Lichtbak 
1 Gaggia espressomachine compact 1 ca. 40 rvs product bakken. Diverse maten 1 Houten vlonder 
1 Simonelli bonenmaler 1 vriezer, tafelmodel 
1 4 kraans tap/bar instalatie ca. 200 borden.diverse maten
1 warmtegoordijn 1 mayonaisepomp
1 Servieskast incl. Glaswerk 1 tostigrill
1 Kasteellamp ca. 15 messen
3 kaarswandhouder
3 barlampen
2 kroonluchters
1 Verifone mobile pinautomaat
3 krijtborden

15 menukaarten incl. Houder
1 Muziekcomputer, versterker, 4 boxen

1e Etage Kelder Zolder
2 bruine banken 1 Snijmachine 2 staande heaters (terras)
7 houten tafels 1 Roner (temperatuurbad) Diverse merken glaswerk
4 hoge tafels 1 vacumeermachine Reserve voorraad bakjes, borden & bestek

12 houten stoelen 1 Magnetron Spullen voor caterting/buffetten
12 Barkrukken 1 ijsblokjesmachine decoratie

1 doorgeefbar 1 vaatwasser
1 wijnkoelkast (2 temperaturen) 1 voorspoel werkbank
1 frisdrankkoeling 1 opruimkast afwas
2 muurlampen 1 RVS werkbank
2 Toiletten (sphinx) incl. Wastafel & toiletbenodigheden) 9 Voorraad kasten drank en eten
1 Muziekversterker 1 inloop koeling
2 muziek boxen 3 staande vriezers
1 traplamp 1 wasmachine (was&droog combi)
1 krijtbord 1 Printer (epson)
3 Kaarswandhouder 1 Stofzuiger 
1 opbergkast Kokskleding (olijfgroen)

werkkleding, sloven, doeken,leren schorten
1 luchtafzuig systeem
1 luchttoevoer/afvoer systeem

Pannen, rvs keukenbakken, bestekbakken


