
Kooltjesbuurt 1 te 1411 RZ Naarden

Arsenaal Restaurants

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 & Aleid Waal



Algemene gegevens
Locatie en situering

Arsenaal Restaurants is gelegen in de historische binnenstad van 
Naarden Vesting. Naarden Vesting ligt in het Gooi en maakt sinds 1 
januari 2016 deel uit van de gemeente Gooise Meren. 

Het eeuwenoude stadje staat letterlijk bol van de bijzondere 
monumenten, waaronder het Arsenaal. Door de strategische 
ligging werd de stad Naarden ingericht als vesting met dubbele 
stadswallen, een vestinggracht, bastions, stadspoorten en 
tientallen functionele gebouwen als wapenopslag of 
soldatenverblijf (Arsenaal). Het is onderdeel van de Hollandse 
waterlinie. 

Adres: Kooltjesbuurt 1 te 1411 RZ Naarden.
Oppervlakte: Circa 535 m2 binnen. 

Circa 366 m2 buiten.
Reclameuitingen: Gevelreclame, signing, parasols.



Kadastrale gegevens

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

Gemeente : Naarden
Sectie : G 2816
Grootte : 6.520 m2

Cultuur : Bedrijvigheid (agrarisch) Erf - tuin
Eigendom belast : Gemeente Gooise Meren
met erfpacht
Recht van erfpacht : Jan des Bouvrie Monumenten B.V.
Publieksrechtelijke : Er zijn in de Landelijke Voorziening
beperkingen WKPB.

Besluit op basis van Monumenten-
wet 1988. 



Ligging
Arsenaal Restaurants is gelegen in en naast het Arsenaal van 
Naarden Vesting. Het Arsenaal ligt in het noorden van de 
vesting. Rondom het Arsenaal liggen diverse monumenten, 
groenvoorzieningen en historische verdedigingswerken. 

Deze voormalige munitieopslag is verbouwd tot een luxe 
conceptstore waar diverse hoogwaardige merken worden 
vertegenwoordigd. 

Uiteraard kan een prachtig horecabedrijf niet ontbreken.  

Omschrijving
Arsenaal Restaurants bestaat uit een hoogwaardig à la carte 
restaurant. Het restaurant heeft een luxe uitstraling en er is een 
open keuken waardoor er een ontspannen sfeer heerst.

Het restaurant is gesitueerd in Wachthuis bastion Oud Molen,  
gebouwd na de Tweede Wereldoorlog op de plaats van de 
voormalige geweermakerswerkplaats. 

In het Arsenaal zelf, dat gebouwd is in 1688, bevindt zich de 
Brasserie | GRILL & LOUNGE met statige binnentuin. Hier wordt 
een laagdrempeliger horecaconcept geëxploiteerd. Tevens is dit 
een prachtige plek om besloten gezelschappen te ontvangen. 

In de zijvleugel van het Arsenaal, beter bekend als Arsenaal 
Events, is de volledig geoutilleerde zaal gesitueerd (voorzien van 
luchtbehandeling, audiovisuele apparatuur en krachtstroom). 
Hier kunnen grote feesten of luxe diners worden georganiseerd. 

Terras
Het terras van het restaurant heeft circa 85 zitplaatsen. In de 
binnentuin van het Arsenaal is plek voor ongeveer 100 gasten, maar in 
voorkomende gevallen worden hier walking dinners georganiseerd tot 
250 gasten. 

De zaal heeft een mogelijkheid voor een terras. Hier wordt 
voornamelijk een aperitief bij het ontvangst geserveerd.

Capaciteit
Restaurant 75 zitplaatsen;
Brasserie 80 zitplaatsen;
Zaal 250 zitplaatsen. 

Doelgroep
Het bedrijf geniet landelijke bekendheid. Gasten komen uit het 
gehele land.

Particuliere gasten uit Naarden en omgeving. Hier behoren Het Gooi, 
Hilversum en regio Amsterdam zeker bij.

Zakelijke gezelschappen van bedrijven uit het gehele land (veel uit de 
Randstad).

Bruiloften, feesten, partijen en condoleances van gasten uit het gehele 
land.

Toeristen uit binnen- en buitenland.



Zonneradar bij lunch. Zowel terras van het 
restaurant als de binnentuin hebben zon.

Zonneradar bij diner. Het terras van het 
restaurant heeft avondzon.



Bereikbaarheid
Naarden Vesting ligt direct aan de A1. Hierdoor is de 
bereikbaarheid per auto goed. 

De bereikbaarheid met de fiets, lopend en OV is goed.

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
Dit iconische horecabedrijf met lange culinaire traditie is op 
zoek naar een nieuwe eigenaar.  De veelzijdigheid maakt dit 
bedrijf uniek. De ene dag is het bedrijf volledig afgehuurd 
voor een zakelijke bijeenkomst, de andere dag is het 
restaurant en de brasserie open voor de individuele gast en is 
er in Arsenaal Events bijvoorbeeld een condoleance. De 
mogelijkheden zijn onbegrensd.

Het is de perfecte onderneming  voor een (ervaren) 
horecaondernemer of als toevoeging aan iemands bestaande 
horecaportefeuille!

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

Bestemming
Volgens opgaaf van Ruimtelijkeplannen en/of gemeente Gooise 
Meren is bestemmingsplan “Vesting” van toepassing. De 
enkelbestemming betreft ”Horeca – Beschermd stadgezicht”. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage.

Parkeren
Op eigen terrein zijn circa 30 parkeerplaatsen gesitueerd. 
Verder is het vrij parkeren in Naarden Vesting en is er een grote 
parkeerplaats (Nieuw Molen 300 plaatsen ) op 2 minuten lopen.

Concept
Het Arsenaal bezoek je om bijzondere zintuiglijke ervaringen op 
te doen. In het historische pand te Naarden Vesting vind je 
inspirerende winkels en showrooms met de laatste trends op het 
gebied van mode, interieur design en lifestyle. Verweven in het 
gebouw vind je Arsenaal Restaurants, de plek waar culinaire 
fijnproevers kunnen genieten van gastronomische lekkernijen.
Het restaurant, de Brasserie | GRILL & LOUNGE en Arsenaal 
Events bieden voor iedere gelegenheid of evenement een 
passende ruimte onder één dak. Hier kun je met vrienden, 
familie en collega’s samenkomen om te eten, te vergaderen of 
feest te vieren in een sfeervolle omgeving. Of je nu intiem wilt 
lunchen of dineren met je gezin, een bedrijfsfeest wilt 
organiseren of trouwen met de liefde van je leven in een relaxte 
ambiance, het is allemaal mogelijk bij Arsenaal Restaurants.



Parkeerplaats
Prachtige monumentale uitstraling van de gebouwen.

Terras
Met de serre in je rug en het Arsenaal als uitzicht is het 

heerlijk toeven onder de bomen of parasol.

De parkeerplaats is gemeenschappelijk. Het terras van het restaurant is ruim opgezet.



Binnentuin
Historisch, modern, verzorgd en luxe ineen.

Binnentuin
Bijna de helft van de binnentuin behoort exclusief tot de 

horeca. In overleg met de verhuurder kan men de gehele tuin 
gebruiken.

De binnentuin is perfect voor besloten evenementen.



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).

Drank- en Er is een drank- en horecavergunning afgegeven. 
Horecawet: 

Terrasverunning: Het terras bevindt zich op eigen grond en is volledig 
vrijgesteld van precariobelasting.

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 het linnen en twee 
Rhima vaatwassers volledig in eigendom. Er 
zijn geen verder huurkoop of 
huurovereenkomsten op de inventaris van 
toepassing.



Restaurant
Ruime opstelling, licht en verzorgd.

Restaurant
Een prachtige designlamp hangt prominent in het 

restaurant.

Prachtige vloer, gebruik van hoogwaardige materialen. Luxe stoelen.





Juridische informatie

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. 

Vetput: Er zijn twee vetvangputten aanwezig.



Arsenaal Events
Ruime opstelling, licht en verzorgd.

Arsenaal Events
Goede akoestiek! Voorzien van eigen entree.

Ruimtelijk en voorzien van alle audiovisuele voorzieningen. Voorzien van luchtbehandeling. 



Huurcontract

In aanvulling op de huur als casco behoort tot het gehuurde:
• Gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie (Arsenaal);
• Gemeenschappelijke toiletvoorziening (Arsenaal);
• Gemeenschappelijke entree (Arsenaal); 
• Basis elektrische installatie;

Huurder betaalt een vast, niet verrekenbaar bedrag aan servicekosten:
• Gas, water en elektriciteit;
• Onderhoud gemeenschappelijke ruimten, tuinen en parkeerterrein;
• Vervanging lampen in de algemene ruimten;
• Glasbewassing buitenzijde;
• Opstalverzekering inclusief glasverzekering;
• Schoonhouden daken en goten;
• Administratiekosten.

Er is geen bankgarantie of waarborgsom van toepassing.



Gehuurde ruimten

De huurovereenkomst behelst het restaurant, serre en terras, de 
opslagruimten aan het restaurant, de brasserie, bijna de helft van de 
binnentuin (10 meter van de gevel) en de zaal.

De ruimten tussen de brasserie en de zaal zijn voor gemeenschappelijk 
gebruik en worden door de verhuurder schoongehouden en onderhouden. 

Op de verdieping, in het hoofdgebouw worden nog diverse ruimten gebruikt 
voor opslag en als personeelsruimte.

De verhuurder brengt vaste servicekosten in rekening waarin in ieder geval 
het verbruik van gas, water en elektriciteit zit.



Brasserie
Prachtige ruimte. In 2020 is men hier het nieuwe Brasserie | 

GRILL & LOUNGE concept gestart.

Brasserie
Uitzicht op open keuken en binnentuin.

Modern en goed onderhouden. Strakke en ruime afwerking.



Brasserie
Binnentuin, serre, brasserie, bar en open keuken ineen.

Brasserie
Het is lekker borrelen aan de bar.

Verschillende stijlen en toch harmonieus. Houten vloer.



Financiële informatie

Bedrijfsexploitatie Op aanvraag
Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website, 
goodwill en huurrechten* 

Huurprijs bedrijfspand: Op aanvraag 

Huurperiode: 5 + 5 jaar enzovoorts (ROZ-model 
Winkelruimte versie 2008). 

Ingangsdatum: 1  juli 2011

Huurborg: Thans nihil

Servicekosten: Op aanvraag 

Promotiekosten: Op aanvraag

Aanvaarding: In overleg

Voorbehoud: Goedkeuring en/of gunning 
eigenaar/verhuurder

Referentienummer: B100422

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.

* Negen portretfoto’s in het restaurant alsmede schilderij van P. Meijer zijn 
privébezit.

* De foto’s in de brasserie zijn in bruikleen gegeven door fotograaf H. Swaap.

mailto:info@horeca-adviseurs.nl




HAP Horecamakelaardij
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp

T: +31 (0) 85 760 02 29
W: www.horecaadviespartners.nl
E: info@horecaadveispartners.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 (contract op aanvraag beschikbaar)
• Inventarislijst
• Lopende contracten
• Plattegrondtekeningen
• Aanwezige installaties & apparatuur

• Bouwkundige aspecten
• Vergunningen & overeenkomsten
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BIJLAGEN KVK
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BIJLAGEN Kadaster
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BIJLAGEN Kadaster
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BIJLAGEN BAG
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BIJLAGEN Ruimtelijke plannen
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BIJLAGEN Ruimtelijke plannen
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BIJLAGEN Huurnota
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BIJLAGEN Inventarislijst
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BIJLAGEN Inventarislijst
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BIJLAGEN Inventarislijst
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BIJLAGEN Inventarislijst
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BIJLAGEN Inventarislijst
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BIJLAGEN Lopende contracten

Invuldatum 03-07-20

Contracten
Contractant Wat Opzegbaar Looptijd / Einddatum Overdracht

Melitta fullservicecontract melitta 1 maand voor einde contractdatum 01-07-21 Ja/Nee

Ksd onderhoud Faema ja, 30 dagen voor vervaldatum 31-12-20 Ja/Nee

Rhima Rhima WD-6plus+RO200LT ja, 3 maanden 23-07-19 Ja/Nee

Air experience onderhoudscontract AIRCO ja ZOMER 2020 Ja/Nee

Friss onderhoud afzuigkappen ja geen Ja/Nee

Milieu service afvalverwerking ja, 3 maanden 01-07-19 Ja/Nee

Olthuis recycling vettonnen ja onbekend Ja/Nee

Teeuwissen vetputten ja onbekend Ja/Nee

Pay square betalingen pin onbekend Ja/Nee

Resengo reserveringen ja, 3 maanden vooraf 01-07-20 Ja/Nee

Ccv betaalautomaten ja, per einde van het lopende jaar onbekend Ja/Nee

Buma / Sena Muziekrechten onbekend Ja/Nee

Dencom IT onderhoud + telefonie onbekend Ja/Nee

Arbo onbekend Ja/Nee

Garanties
Leverancier Wat Opzegbaar Looptijd / Einddatum Overdracht

Melitta Koffiemachines brasserie

Leveranciers
Leverancier Wat Opzegbaar Looptijd / Einddatum Overdracht

Lamme textiel Linnen ja ? 2 maanden Ja/Nee

Hanos / Vrumona food en non food ja per direct Ja/Nee

Fontijn slager ja per direct Ja/Nee

Veerman Vis visboer ja per direct Ja/Nee

Beukenhorst Koffie koffie ja per direct Ja/Nee

Rhima Vaatwas zeep vaatwassers en zeep ja ? Ja/Nee

De Eenhoorn Thee ja per direct Ja/Nee

Dencom IT ja ? 1 maand Ja/Nee

Serve inhuur div materialen ja per direct Ja/Nee

CCV betaalautomaten 2 x ja ? Ja/Nee

Bart Wijnverkoop Purmerend wijn ja per direct Ja/Nee

Ovino / Horizonwines wijn ja per direct Ja/Nee

Resengo reserveringssysteem ja ? 2 maanden Ja/Nee
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BIJLAGEN Plattegrondtekening restaurant
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BIJLAGEN Plattegrondtekening brasserie
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BIJLAGEN Plattegrondtekening zaal
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BIJLAGEN

Aanwezige installaties & apparatuur
• Afzuiginstallatie (keuken): Ja
• Airconditioning: Ja
• Alarminstallatie: Ja
• Brandmeldinstallatie: Ja (hoofdgebouw) 
• Camerabeveiliging: Nee
• Geluidssysteem: Nee
• Kassasysteem: Ja
• Luchtbehandeling: Ja
• Muziekinstallatie: Ja
• Goederenlift: Nee 
• Sprinkler: Nee
• Verwarming: cv-ketel
• Voldoende groepen, krachtstroom en 

aardlekschakelaar 
• Warmwatervoorziening: cv-ketel
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BIJLAGEN

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

• Opgetrokken uit: Steen en hout 
• Bouwaard (muren): Traditioneel 
• Beglazing: Overwegend Overwegend thermopane 
• Vloeren begane grond: Steen en hout
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BIJLAGEN

Vergunningen & overeenkomsten
• Aanschrijvingen onderhoud: Nee
• Asbest aanwezig: N.v.t.
• 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: Operational lease linnen
• Kettingbedingen: Nee
• Leasecontracten: Rhima vaatwassers
• Olietanks: Nee
• Speelautomatenvergunning: Nee
• Speelautomatenverplichting: Nee
• Stil pandrecht: Nee
• Terrasvergunning: Nee
• Voorkeursrechten: Nee
• Warenwet goedgekeurd: Ja


