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Grootschalige horecaontwikkeling in de Randstad 

TE KOOP 

KLEERMAKERSTRAAT VELSERBROEK

 

 

Het project dat is gelegen op een perfecte zichtlocatie langs de N 208 omvat de mogelijke realisatie van: 

• 120 (hotel)kamers 

• Grootschalig restaurant. 

• Andere invullingen met bijvoorbeeld een afhaalrestaurant/fastfood/wellness behoren tot de 

mogelijkheden.  

• Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voor het beoogde gebruik. 
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Algemene gegevens 

Adres:    Kleermakerstraat Velserbroek (geen huisnummer). 

Oppervlakte:   6.421 vierkante meter kadastraal. 

Kadastrale kenmerken: Velsen, sectie E, nummers 1693 & 1686.  
 
Ligging: Twee aangrenzende kavels op bedrijventerrein Velserbroek te Velsen, op de 

hoek van de Kleermakerstraat en Zadelmakerstraat. Een totale oppervlakte 
van 6.421m2.  

 
Bedrijventerrein Velserbroek bevindt zich aan de rand van de gemeente. De 
N208 vormt de grens tussen Velserbroek en Santpoort- Noord.  

 
Op het bedrijventerrein bevinden zich geen andere horeca- of leisure 
voorzieningen. Op enige afstand bevinden zich een Bastion hotel en een 
McDonalds.  

 
Schiphol ligt op 15 autominuten (acceptabele afstand voor taxi), Amsterdam 
Centrum op 30 autominuten.  
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Omschrijving Object 
 
De locatie omvat een perceel grond van 6.421m2. 
 
De bestaande plannen voorzien in de realisatie van twee panden die los van elkaar nog gebouwd worden.  
 
Onderstaand de thans voorziene invulling, afwijkingen hierop zijn mogelijk. 
 
1e pand (5 etages)  
Circa 2.600m2  (BVO).  
Begane grond: centrale entree voor hotel. Realisatie van restaurant of bijvoorbeeld wellness.   
Verdieping 1: Realisatie van restaurant of bijvoorbeeld wellness alsmede de lobby/ontvangstruimte van het 
hotel.  
Verdieping 2, 3 en 4: hotelkamers, 15 hotelkamers per verdieping de voorziene kamergrootte is 17m2, conform 
de 3-sterren norm.  
 
2e pand (5 etages)  
Circa 2.000m2 BVO .  
Vijf verdiepingen met 15 kamers per verdieping. Kamergrootte tevens 17m2.  
 
 
Bereikbaarheid: Vanaf de N208 per auto zeer goed bereikbaar met een eigen afslag vanaf de 

Rijksweg. 
Voor inwoners van Santpoort-Noord en Velserbroek (totaal 23.000 
inwoners) ligt het restaurant op loop- en/of fietsafstand (10 minuten).  

 
Parkeren: Er kunnen circa 115 parkeerplekken gerealiseerd worden op beide kavels.  
 
Bestemming: Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Velserbroek’. Bestemming Kantoor 

(afwijkend gebruik).  
 
Bijzonderheden: - 120 hotelkamers (3* niveau) 
 - Restaurant circa 680m2 
 - Alternatieve aanwendbaarheid 
 - Uitstekende locatie direct aan de paralelweg. 
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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 : Velsen 
Sectie : E 1693 
Grootte  : 3.274m2 

Cultuur : Terrein (nieuwbouw – wonen) 
Eigendom belast met 
Opstalrecht Nutsvoorziening 
Opstalrecht 

: 
 
 
: 

Brilliant Vastgoed B.V.  
 
 
Gemeente Velsen 

Publieksrechtelijke beperkingen : Kwalitatieve verplichting (zie akte) 
 

Gemeente : Velsen 
Sectie : E 1686 
Grootte  : 3.147m2 

Cultuur : Terrein (nieuwbouw – wonen) 
Eigendom belast met 
Opstalrecht Nutsvoorziening 
Opstalrecht 

: 
 
 
: 

Brilliant Vastgoed B.V.  
 
 
Gemeente Velsen 

Publieksrechtelijke beperkingen : - 
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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). 

 
Projectfase: Verkoper zit in een afrondende fase met de gemeente Velsen inzake het 

sluiten van de Anterieure Exploitatie Overeenkomst, waarin wordt voorzien 
in het afwijkend gebruik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectinformatie: - Concept Anterieure Exploitatie Overeenkomst; 

- Bijbehorende bescheiden; 
- Kadastrale informatie; 
- Diverse haalbaarheidsonderzoeken en ondernemersplannen; 
- Plattegrondtekeningen.  

 
Allen beschikbaar na het tekenen van een geheimhoudingverklaring. 
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Verkoop   

Vraagprijs:  € 3.700.000,= excl. BTW k.k. 
Huidige status van de ontwikkeling inclusief de grond. 
 
Aanvaarding: Per direct 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar 
  
Referentienummer: B100444 
 

HAP Horecamakelaardij 
+31(0)85 760 0229 
info@hap-horecamakelaardij.nl 
  
CONTACTPERSOON 
Jeroen Pontenagel 
jeroen@hap-horecamakelaardij.nl 
+31(0)6 202 515 03 
Of 
Johan Jonk 
Johan@hap-horecamakelaardij.nl 
+32(0)6 113 353 08 
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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) 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. 

 
7) 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; 

 
8) 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. 

 
9) 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.  

 
 
 
 


