
Kapelstraat 15 A 1404 HT BUSSUM

Restaurant Atlantique

De overname betreft de overname van de 
bedrijfsexploitatie omvattende de bedrijfsinrichting, 
inventaris, handelsnaam, website, goodwill en
huurrechten.

Uw contactpersonen voor dit object zijn Jeroen Pontenagel & Johan Jonk



Algemene gegevens

Adres: Kapelstraat 15A te 1404 HT Bussum
Oppervlakte: 96 conform BAG
Frontbreedte: circa 4 meter
Reclameuitingen: gevelreclame aanwezig

Locatie en situering
Restaurant Atlantique is gelegen in de horecastraat van Bussum. 
Vele verschillende type horecabedrijven zijn in deze straat 
gevestigd. De aanwezigheid van terrassen maakt het tot een zeer 
levendige straat. Het betreft een tussenpand met aan weerszijde 
én aan de overzijde horeca. 



Kadastrale gegevens

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

Gemeente : Bussum
Sectie : B 6469 A1
Grootte : 96 m2 conform BAG
Cultuur : Bedrijvigheid (detailhandel)
Eigendom : ½  G3 Beheer BV & ½  klasse holding 

bv
Publieksrechtelijke : Er zijn in de Landelijke Voorziening
beperkingen WKPB en basis registratie kadaster

geen beperkingen bekend.



Ligging
Bussum is een plaats in de regio het Gooi, in het zuidoosten van 
de Nederlandse provincie Noord-Holland. Bussum telt circa 
34.000 inwoners. Het centrum kenmerkt zich door een 
mengeling van horeca en detailhandel waarbij enkele grote 
ketens vertegenwoordigd zijn, maar het overgrote aanbod 
bestaat nog uit leuke winkeltjes en kleinschalige horeca. 

Omschrijving
Restaurant Atlantique is, zo verraad de naam al, een 
visspecialiteiten restaurant. De frisse en verzorgde inrichting is 
passend bij het concept en uitnodigend.

“ Welkom bij Restaurant Atlantique, gelegen in het groene hart 
van ‘t Gooi, Bussum aan de Kapelstraat 15a. Restaurant 
Atlantique staat in het teken van verse vis, kwaliteit en 
gastvrijheid.

Wij serveren diverse gerechten met vis, schaal- en schelpdieren, 
maar uiteraard is in ons menu ook gedacht aan de vlees- en vega
liefhebber. Restaurant Atlantique werkt uitsluitend met 
dagverse vis, schaal- en schelpdieren van de beste kwaliteit. Dat 
betekent verantwoorde herkomst en waar mogelijk biologisch en 
Fair Trade. De vis die wij gebruiken is bij voorkeur duurzaam en 
lijngevangen. Alle producten worden zorgvuldig geselecteerd en 
op ambachtelijke wijze bereid”.

Terras
Het terras is gelegen aan de voorkant van het pand. Tegen de 
gevel en aan de andere kant van de weg.

Capaciteit
Binnen 42 zitplaatsen;
Winterterras 8 zitplaatsen;
Zomerterras 34 zitplaatsen (1 maart tot 10 november). 

De toiletten (2017) van het bedrijf zijn in de kelder gesitueerd.
Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 120 m2.

Doelgroep
Particuliere gasten en zakelijke doelgroep voornamelijk uit het 
Gooi.

Concept
Visrestaurant met oog voor de vleesliefhebber en vegetarische 
gasten. In de zomermaanden is het heerlijk toeven op het terras 
in de gezelligste horeca straat van Bussum.



Bereikbaarheid
Bussum is direct gelegen aan de A1, het centrum is per auto goed 
te bereiken. De fietsverbindingen zijn uitstekend en er is een NS 
treinstation.

Installaties
Het betreft de verhuur van een casco ruimte met 
nutsaansluitingen (gas/water/elektra) gebaseerd op de huidige 
capaciteit tot aan de betreffende nutsmeter. Voor de aanwezige 
installaties wordt verwezen naar de bijlage.

Bijzonderheden
Leuk concept op een uitstekende plek in Bussum voor een 
scherpe overnameprijs.

Huurderbelangen
Vloertegels, vloerafwerking, luchtbehandelingsinstallatie, 
tegelwerk, vetvangput, toiletgroepen en afzuiginstallatie 
aanwezig.

Bestemming
Volgens opgaaf van Ruimtelijkeplannen is bestemmingsplan 
“Centrum” van toepassing. De enkelbestemming betreft 
”Centrum”. Voor meer informatie wordt verwezen naar de 
bijlage.

Parkeren
In het centrum van Bussum is het betaald parkeren (slechts € 1,20 
per uur). Er zijn drie parkeergarages aanwezig waar het tarief € 
0,80 per uur is.



Verkoopruimte
Uitstekend gebruik van verschillende materialen.

Verkoopruimte
Geluidsisolerende platen aan het plafond.

Modern en stijlvol Fris en verzorgd



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 Er is een drank- en horecavergunning afgegeven. 
Horecawet: Per 1 juli 2021 overgegaan in de Alcoholwet.

Terrasverunning: Aan te vragen bij de bevoegde instantie.

Brandveiligheid: Het bedrijf voldoet volgens de eigenaar aan 
alle gestelde eisen. Er is een melding gedaan.

Brouwerijverplichtingen: Er zijn geen brouwerijverplichtingen van 
toepassing.

Speelautomatenverplichting: Er is geen speelautomatenverplichting van 
toepassing.

Huur/bruikleenovereenkomst: De inventaris is (behoudens de vaatwasser 
(huurkoop)) in eigendom. 
Er zijn geen andere huurkoop of 
huurovereenkomsten op de inventaris van 
toepassing.



Juridische informatie

Inrichtingseisen: Het bedrijf voldoet volgens opgave van de 
opdrachtgever aan de gestelde inrichtingseisen 
conform de Drank en Horecawet.

Personeel: Er is (beperkt) 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. 

Vetput: Er is een vetvangput aanwezig.



Zicht op de keuken
De keuken is (semi) open. De afwerking is uitstekend en de 

routing is zeer efficient.

Toiletten
Goed onderhouden Strakke en ruime afwerking





Financiële informatie

Bedrijfsexploitatie € 79.000,--
Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website, 
goodwill en huurrechten* 

Huurprijs bedrijfspand: € 2.200,= per maand (excl. BTW) 

Huurperiode: 5 + 5 jaar (ROZ-model 
Winkelruimte versie 2012). 

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Huurborg: Thans € 1.900,=

Servicekosten: N.v.t.

Promotiekosten: N.v.t.

Aanvaarding: per direct

Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder

Referentienummer: B100535

HAP Horecamakelaardij
+31(0)85 760 0229
info@hap-horecamakelaardij.nl

CONTACTPERSOON
Jeroen Pontenagel
jeroen@hap-horecamakelaardij.nl
+31(0)6 202 515 03

* De aanwezige voorraden dienen op overnamedatum 
tegen inkoopwaarde te worden overgenomen.

mailto:info@horeca-adviseurs.nl




HAP Horecamakelaardij
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp

T: +31 (0) 85 760 02 29
W: www.hap-horecamakelaardij.nl
E: info@hap-horecamakelaardij.nl

Jeroen Pontenagel
Horecamakelaar sinds 2007;
Zelfstandig ondernemer sinds 2009;

Specialiteit: 
Aan- & verkoop horecabedrijven. Waardebepalingen en taxaties horecabedrijven, 
huurprijsherzieningen. (Horeca)advies in het publieke en private domein. Lid BOBB.

Johan Jonk
Horecamakelaar sinds 2007;
Zelfstandig ondernemer sinds 2009;

Specialiteit: 
Aan- & verkoop horecabedrijven. Lid VastgoedPro.

Susan Hamelink
Assistent sinds 2007;

Specialiteit: 
Secretariële ondersteuning. Organisatorisch sterk, 

Aleid Waal
Assistent horecamakelaar. Sinds 2019 aan HAP Horecamakelaardij verbonden.

Specialiteit: 
Zeer breed inzetbaar op het gebied van vastgoed. Brede en actuele kennis van zaken. 
Empathisch, maar zakelijk waar nodig.

http://www.horecaadviespartners.nl/
mailto:info@horecaadveispartners.nl
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Spelregels
Deze presentatie is vrijblijvend, informatief bedoeld en geldt niet als aanbod.

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.

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. 

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.

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. 

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.

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.

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 

De notaris ter keuze koper, ingeval er ook sprake van een onroerende zaak transactie is;
De notaris of een stichting derdengelden ter keuze HAP Horecamakelaardij, ingeval er enkel sprake is van de verkoop van een bedrijfsexploitatie;

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.

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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BIJLAGEN

• KVK

• Uittreksel kadaster
• BAG
• Ruimtelijke Plannen
• Huurnota
• Inventarislijst

• Plattegrond
• Aanwezige installaties & apparatuur
• Bouwkundige aspecten
• Vergunningen & overeenkomsten
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BIJLAGEN KVK

Inzien uittreksel - Restaurant Atlantique
(68810326)
Kamer van Koophandel, 31 mei 2021 - 14:22

KvK-nummer 68810326

  
De onderneming / organisatie wil niet dat haar
adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde
postreclame en verkoop aan de deur.

  
Onderneming
Handelsnaam Restaurant Atlantique
Rechtsvorm Eenmanszaak
Startdatum onderneming 19-04-2017 (datum registratie: 22-05-2017)
Activiteiten SBI-code: 56101 - Restaurants
Werkzame personen 1

  
Vestiging
Vestigingsnummer 000037216910
Handelsnaam Restaurant Atlantique
Bezoekadres Kapelstraat 15 A, 1404HT Bussum
Telefoonnummer 0655117311
Datum vestiging 19-04-2017 (datum registratie: 22-05-2017)
Activiteiten SBI-code: 56101 - Restaurants

Restaurant.
Werkzame personen 1

  
Eigenaar
Naam Smits - de Haas, Jochem Peter Leonard Nicolaas
Geboortedatum 02-06-1977
Adres Zuidereinde 66 a, 1243KH 's-Graveland
Datum in functie 19-04-2017 (datum registratie: 22-05-2017)

  
  

Gegevens zijn vervaardigd op 31-05-2021 om 14.22 uur.
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BIJLAGEN Kadaster

BETREFT

Bussum B 6469 A1
UW REFERENTIE

ver
GELEVERD OP

21-07-2021 - 11:14
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11103864162
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-07-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

20-07-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Bussum B 6469 A1
Kadastrale objectidentificatie : 012200646910001

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie Kapelstraat 15 A
1404 HT  Bussum
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0381010000026108

Omschrijving Bedrijvigheid (detailhandel)
Koopsom € 250.000 Koopjaar 2008

Vereniging van eigenaren VVE Kapelstraat 15a te Bussum
Ontstaan uit Bussum B 6468

Splitsingsakte Hyp4 55899/93 Ingeschreven op 02-12-2008 om 14:09

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster
Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 55899/135 Ingeschreven op 03-12-2008 om 09:00
Naam gerechtigde G3 BEHEER BV

Adres Parklaan 22
1406 KM  BUSSUM

Statutaire zetel HUIZEN
KvK-nummer 32080057 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 55899/135 Ingeschreven op 03-12-2008 om 09:00
Naam gerechtigde klasse holding bv

Adres Rijksweg 36
1412 BB  NAARDEN



A

A

BIJLAGEN BAG
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BIJLAGEN Ruimtelijke plannen
21-7-2021 Centrum: Artikel 4 Centrum

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0381.BP2009B006001-va01/r_NL.IMRO.0381.BP2009B006001-va01_2.4.html 1/3

Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0381.BP2009B006001-va01

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
b. ambachtelijke bedrijvigheid voor zover dit onlosmakelijk samenhangt met de toegestane detailhandel,

uitsluitend op de begane grond;
c. publieksgerichte dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
d. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane

grond;
e. wonen, uitsluitend op de verdiepingen en uitsluitend in het hoofdgebouw, met aan-huis-gebonden beroepen en

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-1 tot en met 3': ook voor een horeca-activiteit zoals

hierna in de tabel genoemd, uit de ten hoogste voor de horeca-activiteit in de tabel aangegeven categorie van
de Staat van Horeca-activiteiten:

aanduiding  horeca-activiteit  uit ten hoogste horecacategorie  

specifieke vorm van horeca-1  afhaalrestaurant, snackbar  3  

specifieke vorm van horeca-2  café, restaurant, zalencentrum  4  

specifieke vorm van horeca-3  zalencentrum, partycentrum  5  

g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': ook voor het wonen op de begane grond;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel'; ook voor detailhandel op de verdieping;
i. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden'; ook voor behoud van de stedenbouwkundige,

architectonische en/of cultuurhistorische waarde van gebouwen;
j. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen,

parkeervoorzieningen en water.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

4.2.1 Hoofdgebouw

a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. in afwijking van het bepaalde in dit lid onder a is ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' buiten het

bouwvlak een ondergrondse parkeergarage toegestaan;
c. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)'

aangegeven goothoogte;
d. de goothoogte van hoofdgebouwen zoals aangegeven mag worden overschreden door kappen, topgevels,

wolfseinden, dakkapellen en ondergeschikte bouwdelen;
e. voor overschrijding van de goothoogte van hoofdgebouwen door dakkapellen geldt dat:

1. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 50% van het
dakvlak bedraagt;

2. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70% van het dakvlak
bedraagt;

f. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de aangegeven goothoogte + 5 m;
g. de diepte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 15 m; indien de bestaande diepte dieper is dan 15 m, dan

geldt de bestaande diepte als maximum diepte;
h. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' mogen de voorgevel en de zijgevels van

hoofdgebouwen voor zover gelegen binnen een afstand van 1 m tot de voorgevel, niet worden veranderd en
mogen gebouwen niet worden uitgebreid aan de voorgevel en aan de zijgevels voor zover gelegen binnen een
afstand van 1 m tot de voorgevel.

4.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste

1 m;

Bijlage 
 

2. Staat van Horeca-activiteiten 

Categorie 1. Centrumwinkelgebied ondersteunende horeca, geen 
hinder veroorzakend 
Aan de detailhandel verwante bedrijven die in beginsel alleen overdag 
en 's avonds behoeven te zijn geopend en daardoor geen hinder voor 
omwonenden veroorzaken:  
- automatiek; 
- broodjeszaak; 
- cafetaria; 
- croissanterie; 
- lunchroom; 
- ijssalon; 
- koffiebar/tearoom; 
- traiteur. 
 
Categorie 2. Voor het centrumgebied neutrale horeca, nauwelijks 
hinder veroorzakend 
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn 
geopend (vooral verstrekking van maaltijden) en daardoor nauwelijks 
hinder voor omwonenden veroorzaken: 
- bistro; 
- restaurant. 
 
Categorie 3. Voor het centrumgebied neutrale horeca, potentieel 
beperkte hinder veroorzakend 
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn 
geopend (vooral verstrekking van maaltijden), maar met een relatief 
grote verkeersaantrekkende werking en daardoor beperkte hinder voor 
omwonenden veroorzaken: 
- bedrijven genoemd onder I en II met een bedrijfsoppervlak van 

meer dan 250 m²; 
- afhaalcentrum, (pizza)brengservice, McDrive, snackbar, en 

dergelijke; 
- hotel. 
 
Categorie 4. Niet direct aan het centrum gebonden horeca, potentieel 
hinder veroorzakend 
Bedrijven die normaal gesproken ook 's nachts geopend zijn en die 
daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 
- bar; 
- bierhuis; 
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BIJLAGEN Huurnota

Klasse	Holding	B.V.	
Rijksweg	36	
1412	BB	Naarden		
T:	0639113116	
E:	frank@itsc.nl	
	

FACTUUR	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
Huur	juli	2021	
	

	
				1100,00	
		

	
BTW	21%	
	

	
							231,00	

	
Te	betalen	
	

	
					1331,00	

	
	

	

	

	

	

U wordt vriendelijk verzocht om uw betaling uiterlijk 1 juli 2021 over te maken op 
rekening NL69RABO0144738430,	t.n.v.	Klasse	Holding, onder vermelding van 
Atlantique/2107 

	

KvK	32088590	
BTWnr:	NL8102.54.700.B01	
	
IBAN:	NL69RABO0144738430	

Restaurant	Atlantique	
t.a.v.	Dhr.	J.	Smits	de	Haas	
Kapelstraat	15a	
1404	HT	Bussum	

Datum:	1	juli	2021	
Factuurnummer:	2107	

ADRES:
G3 Beheer B.V. 
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 65
1406 NB, Bussum

BTW Nummer: 809055594B01

TELEFOON:
+ 31 6 46154848

DATUM

28 Juni, 2021

AAN

Restaurant Atlantique
Kapelstraat 15a
1404 HT Bussum

INVOICE NUMBER: 2021-07
VITAE:  Juli 2021

Bank gegevens:

G3 Beheer BV

NL72RABO01272.60.722

Onder vermelding van: Huur Atlantique Juli 2021

OMSCHRIJVING BEDRAG

Huur Juli 2021

BTW 21,0%

€1.025,00 

€215,25

TOTAAL € 1.240,25
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BIJLAGEN Inventarislijst
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BIJLAGEN

Aanwezige installaties & apparatuur

• Afzuiginstallatie (keuken): Ja
• Airconditioning: Ja
• Alarminstallatie: Ja

• Brandmeldinstallatie: Ja 
• Camerabeveiliging: Nee

• Geluidssysteem: Ja
• Kassasysteem: Ja
• Muziekinstallatie: Ja

• Goederenlift: Nee
• Sprinkler: Nee

• Verwarming: cv-ketel
• Voldoende groepen, krachtstroom en 

aardlekschakelaar 

• Warmwatervoorziening: cv-ketel



A

A

BIJLAGEN

Bouwkundige aspecten
• Staat van onderhoud: Goed 
• Staat van inventaris: Goed
• Rijksmonument: Nee

• Opgetrokken uit: Steen 
• Bouwaard (muren): Steen 
• Beglazing: Overwegend thermopane 
• Vloeren begane grond: beton
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BIJLAGEN
Vergunningen & overeenkomsten
• Aanschrijvingen onderhoud: Nee
• Asbest aanwezig: Onbekend
• Beslagen op inventaris of onroerende zaak: Nee
• Boetes/overtredingen/lasten/dwangsommen: Nee
• Brandpreventie goedgekeurd: Ja
• Brouwerij afnameverplichting: Nee
• Brouwerij bruikleenovereenkomst: Nee
• Drank- en horecawetvergunning: Ja
• Elektra NEN gekeurd: Ja
• Exploitatievergunning: Ja
• Huur- /huurkoopcontracten: Ja, Vaatwasser (contract op verzoek 

beschikbaar)
• Kettingbedingen: Nee
• Leasecontracten: Nee
• Olietanks: Nee
• Speelautomatenvergunning: Nee
• Speelautomatenverplichting: Nee
• Stil pandrecht: Nee
• Terrasvergunning: Ja
• Voorkeursrechten: Nee
• Warenwet goedgekeurd: Ja


