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Op 1 januari 2021 heeft HAP Horecamakelaardij 2 jaarrond strandpaviljoens in Zandvoort 
mogen overdragen. Zowel Beachclub No5 als de Haven van Zandvoort wisselden van 
eigenaar.  
 
Wij laten de ondernemers aan het woord: 
 
Aagtje Docter, verkoper van Beachclub No5 (Zandvoort): “De communicatie is kort en 
bondig. Jeroen Pontenagel is makkelijk bereikbaar en heeft een flexibele instelling. Zeer 
prettig voor drukke ondernemers!” 
 
Atacan Uslu (Corendon) , koper Haven van Zandvoort: “HAP Horecamakelaardij kan ik zeker 
aanraden. Ze zijn flexibel, eerlijk en denken met je mee.” 
 
Wessel Teune, koper van Beachclub No5 (Zandvoort): “Ik had allerlei vragen rondom het 
ondernemen op een strand. Had HAP Horecamakelaardij niet direct een antwoord, dan 
gingen ze erachteraan. Adequaat en zeer prettig!” 
 
Theo Miedema, verkoper van Haven van Zandvoort (Zandvoort): "Jeroen is een echte vakman. 
Hij werkt adequaat en is overal van op de hoogte. Zijn all round kennis komt goed te pas bij 
het opstellen van ingewikkelde contracten. Zo maakt hij ook dit onderdeel van het proces 
begrijpelijk voor iedereen!” 		
	
Beide overdrachten zijn zowel voor koper als verkoper een succes. 
 
Je horecapand in de verkoop zetten óf juist op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan ben 
je bij HAP Horecamakelaardij aan het juiste adres. Voor Jeroen Pontenagel – 
Horecamakelaar – is geen enkele vraag te gek. “Hij denkt niet in problemen, maar in 
oplossingen.” 
 
HAP Horecamakelaardij (HAP) is dé horecamakelaar in de regio Zwolle, Amsterdam en 
Noord-Holland voor het verkopen, aankopen of laten taxeren van horecapanden. Deskundige 
horecamakelaars, met kennis en inzicht in de horecasector, beaamt Aagtje, die onlangs haar 
strandpaviljoen Beachclub No5 verkocht. “Mijn eerste kennismaking met HAP 
Horecamakelaardij was erg fijn. Mijn partner en ik wisten nog niet hoe wij de verkoop wilden 
aanpakken, maar Jeroen kon ons daar goed over informeren.” 
 
Hobbels? Die heb je altijd, vooral in coronatijd. “Door de goede relatie met zowel Jeroen als 
met de koper, konden we eventuele problemen gezamenlijk oplossen. Een vastgoedadviseur 
die kalm blijft, een flexibele instelling heeft en het traject niet ingewikkelder maakt dan het 
is.” 
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Snel en flexibel handelen 
 
Samen met Johan Jonk, - ook horecamakelaar - begon Jeroen eind 2017 aan een nieuw 
avontuur. HAP Horecamakelaardij. Ze werkten toen al ruim tien jaar als zelfstandige 
horecamakelaars. Jeroen: “De combinatie van horeca, vastgoed en bedrijfseconomie trok 
mij enorm. Het werk is ontzettend dynamisch en creatief. Johan en ik zijn zowel veelzijdig als 
specialistisch en kiezen er bewust voor om het bedrijf klein te houden. Korte 
communicatielijnen, zodat we snel en flexibel kunnen handelen wanneer dit nodig is.” 
Bij HAP Horecamakelaardij kun je onder andere terecht voor taxaties en waardebepaling, 
horeca-advies en voor hulp bij het beheer in horecapanden.  
 
Denken in oplossingen 
 
Advies op maat, dat is wat HAP Horecamakelaardij biedt. Daar sluit Atacan - koper van 
Haven van Zandvoort (Corendon) - zich helemaal bij aan. Hij had tijdens het koopproces 
contact met Jeroen, iemand die hij omschrijft als open en eerlijk. “HAP Horecamakelaardij 
denkt met je mee en luistert naar je persoonlijke wensen. Jeroen is een makelaar die denkt 
in oplossingen, in plaats van problemen. Een horecapand kopen in deze rare tijd is zeker niet 
gemakkelijk. Maar door zowel het advies dat ik kreeg, als het in kaart brengen van de 
situatie, is het proces meer dan geslaagd.” 
 
Van bruine kroeg tot hotel 
 
En dat is nou precies datgene waar beide makelaars enthousiast van worden: een complex 
koop- of verkooptraject. “Een uitdaging gaan wij niet uit de weg. Al moet ik zeggen dat ik 
energie krijg van elk verkoop- of aankooptraject. Van bruine kroeg tot hotel: het sluiten van 
een deal geeft mij als horecamakelaar een echte ‘kick’. De echte beloning, die komt pas bij 
de overdracht. Wanneer beide partijen tevreden de hand kunnen schudden. Dan is mijn werk 
als horecamakelaar pas écht voltooid.” 
 
Een idee, maar nog geen plan? Ook dan kun je bij ons terecht! 
 
Van snackbar tot sfeervol paviljoen: HAP Horecamakelaardij is van alle markten thuis. Advies 
nodig? Taxatie nodig? Horecamakelaar nodig? Wij voeren zelfs haalbaarheidsonderzoeken 
uit, geven raad bij dagelijkse bedrijfsvoering en helpen je bij strategische vraagstukken.  
HAP Horecamakelaardij 
www.hap-horecamakelaardij.nl 
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Vragen? Bel gerust! +31(0) 85 760 0229   
 
 


