Casco horecapand
(Strand Nulde)
Strandboulevard 3a te 3882 RN Putten
Casco oplevering. ROZ-Model Winkelruimte 2012
aangevuld met horecaspecifieke bepalingen. Huurperiode
minimaal 5+5 jaar.

Uw contactpersonen voor dit object zijn Jeroen Pontenagel & Aleid Waal

Algemene gegevens
Locatie en situering

Uitzicht op het Veluwemeer en gelegen aan de Snelweg!
Het object is gelegen op een zichtlocatie langs de A28 direct bij de afslag
Strand Nulde en is hierdoor uitstekend bereikbaar met de auto. Voor beide
rijrichtingen is de ligging gunstig ten opzichte van de afrit.

Adres:
Oppervlakte:
Frontbreedte:
Reclameuitingen:

Strandboulevard 3a te 3882 RN Putten
1.000 vierkante meter
circa 22 meter
Gelegenheid tot het plaatsen van een
reclamemast.

Kadastrale gegevens

In het bestand van de Dienst van het Kadaster en de Openbare
Registers is het object bekend als:
Gemeente
Sectie
Grootte
Cultuur
Eigendom belast met
Erfpacht en Opstal
Recht van erfpacht en
Opstal

:
:
:
:

Putten
K 2233, K 2242 & A 1635
circa 6.045 m 2
-

:

Leisurelands Onroerend Goed B.V.

:

ks en vandebrink retail holland b.v.

Ligging
De locatie is gelegen op een zichtlocatie langs de A28, naast het
Postillion hotel. Nabij het strand midden in Nulde is dit nieuwe
horecabedrijfspand gerealiseerd met uitzicht op het Veluwemeer. Het
gebouw is centraal gelegen langs de A28 tussen Harderwijk en
Amersfoort en is de ideale uitvalsbasis om de Veluwe te ontdekken.

Concept
Nader te bepalen.

Het gebied van Strand Nulde is een van de recreatieve trekpleisters van
de gemeente Putten. Strand Nulde biedt vanwege de ligging aan het
Nuldernauw kansen voor recreatie en toerisme die elders in de
gemeente niet aanwezig zijn. Om deze reden is het belangrijk dat
Strand Nulde een aantrekkelijk gebied blijft om te bezoeken of om
langer te verblijven. Het is hiervoor van belang dat niet alleen de fysieke
ruimte op Strand Nulde prettig moet zijn om te verblijven, maar er moet
ook een aanbod zijn van voorzieningen die voor meerdere doelgroepen
aantrekkelijk is. Om deze reden ziet de gemeente dan ook de
toevoeging van een nieuw restaurant als uitbreiding van het
voorzieningsniveau op Strand Nulde. Daarnaast is ook bij het ontwerp
en de situering van het restaurant getracht zoveel mogelijk aan te
sluiten op de omgeving, en gebruik te maken van de kwaliteiten van de
omgeving.

Terras
Het terras, op de begane grond en de verdieping, is gelegen aan de
meerzijde van het gebouw (westen).

Doelgroep
Nader te bepalen.

Omschrijving
Het pand is opgetrokken uit hoogwaardige materialen en heeft een luxe
uitstraling. De begane grond heeft een oppervlak van circa 500
vierkante meter. Op de begane grond is gelegenheid tot het realiseren
van een toiletgroep, personenlift en bijvoorbeeld de keuken.
De verdieping heeft eveneens een oppervlak van circa 500 vierkante
meter. Daarnaast is er een ruim dakterras (wat ook van buitenaf te
bereiken is) met zicht op het Veluwemeer.

Bereikbaarheid
Uitstekend te bereiken met auto en fiets.

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
114 eigen parkeerplaatsen voor het pand. 21 parkeerplaatsen in het
openbare gebied.
Bestemming
Burgemeester en wethouders van Putten maken bekend dat zij met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) een
omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een
nieuwe horecavoorziening op strand Nulde. De vergunning richt zich op
de activiteiten 'bouwen' en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening'.

* Mogelijke indeling.
Bijzonderheden
Unieke locatie geheel naar eigen wens af te bouwen en in te richten.
Kortom een perfecte en markante centrumlocatie geschikt voor een
(ervaren) horecaondernemer of als toevoeging aan iemands bestaande
horecaportefeuille!

Casco bedrijfsruimte

Casco bedrijfsruimte

Groot oppervlak.

Hoge plafonds en veel raampartijen.

Naar eigen inzicht in te delen.

Zicht op het veluwemeer, snelweg en de parkeerplaats

Verkoopruimte

Casco bedrijfsruimte

Mogelijkheid tot gescheiden (vergader) ruimte.

Mogelijkheid tot personenlift.

Zowel op de begane grond als op de verdieping kunnen toiletten
worden gerealiseerd.

De verdieping is ook middels een vaste trap van buitenaf te
bereiken.

Juridische informatie

Rechtsvorm:

N.t.b.

Transactievorm:

N.v.t.

Drank- en Horecawet: Aan te vragen bij de bevoegde instantie.
Terrasverunning:

Aan te vragen bij de bevoegde instantie.

Buitenterrein:

Schoonhouden terrein, groenonderhoud en servicecontract
slagboom voor rekening huurder. Groot onderhoud en
vervanging/herstel bijvoorbeeld straatwerk voor rekening
verhuurder.

Brandveiligheid:

Huurder is verantwoordelijk voor het aanbrengen
van eventuele, van overheidswege gestelde,
brandwerende voorzieningen.

Brouwerijverplichtingen:

Er zijn geen brouwerijverplichtingen van toepassing.

Speelautomatenverplichting:

Er is geen speelautomatenverplichting van
toepassing.

Huur/bruikleenovereenkomst:

N.v.t.

Juridische informatie

Inrichtingseisen:

N.v.t.

Personeel:

N.v.t.

Bouw/verbouw:

Huurder heeft toestemming het casco van het gehuurde
voor eigen rekening en risico af te bouwen. Afbouwplannen
dienen wel voorafgaand aan verhuurder ter goedkeuring te
worden voorgelegd. Huurder dient zelf te zorgen voor het
verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor door
haar uit te voeren verbouwingswerkzaamheden.

Wet milieubeheer:

Huurder is verantwoordelijk voor het aanbrengen
van eventuele, van overheidswege gestelde,
voorzieningen.

Vetput:

Er is een vetvangput aanwezig.

Opleverniveau:

Casco.

Gevelreclame:

Het aanbrengen van gevelreclame is toegestaan
binnen de gebruikelijke en redelijke normen, en in
overleg met en met goedkeuring van de gemeente
en verhuurder. Huurder dient zelf zorg te dragen
voor het verkrijgen van de noodzakelijke
vergunningen voor de gevelreclame.

Westzijde gebouw

Westzijde gebouw

Zicht op het veluwemeer.

Parkeerplaatsen aan de zijkant.

Ruim (dak)terras aan voorzijde.

Trapopgang naar het dakterras.

Dakterras

Dakterras

Zicht op Veluwemeer.

Ruim voldoende capaciteit.

Entrée via openslaande deuren en vaste trap.

Glazen railing voor maximale transaparantie.

Financiële informatie

Huurprijs bedrijfspand: € 180.000,= per jaar (excl. BTW)
Aanvaarding:

In overleg.

Huurperiode:

Minimaal 5 + 5 jaar

Huurcontract:

ROZ-model Winkelruimte versie
2012 aangevuld met
horecaspecifieke bepalingen en
afspraken over terrein.

Huurborg:

Drie maanden huur plus BTW.

Servicekosten:

N.v.t.

Promotiekosten:

N.v.t.

Voorbehoud:

Goedkeuring eigenaar/verhuurder

Referentienummer: B100374
HAP Horecamakelaardij
+31(0)85 760 0229
info@horecaadviespartners.nl
CONTACTPERSOON
Jeroen Pontenagel
jeroen@horecaadviespartners.nl
+31(0)6 202 515 03

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;

HAP Horecamakelaardij
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp
T: +31 (0) 85 760 02 29
W: www.horecaadviespartners.nl
E: info@horecaadveispartners.nl

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.

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.

A
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.

A

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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