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 Hellendoornseweg 1a te Lemele 2 

Algemene gegevens 

Adres:     Hellendoornseweg 1a te 8148 RH Lemele. 

Oppervlakte:    1.625 vierkante meter kadastraal.  
Cafégedeelte: circa 75 vierkante meter. 
Zaal: circa 75 vierkante meter. 

 
Kadastrale kenmerken: Thans Gemeente Ambt-Ommen, sectie, G, nummer 

6836. 
  
Frontbreedte: ± 23 meter.   
 
Ligging: Café Restaurant de Driesprong is gelegen aan de voet 

van de Lemelerberg, samen met de Holterberg de 
bekendste “bult” van Salland. Het horecabedrijf ligt op 
het kruispunt van de Kerkweg, Korteveldsweg, 
Hellendoornseweg en Lemelerweg. Lemele telt circa 
1350 inwoners. Jaarrond wordt de omgeving overspoeld 
met wandel- en fietstoeristen. In toeristenseizoen is de 
hele omgeving druk bezocht. De Lemelerberg is dan 
verplichte kost. De ligging is als zodanig zeer gunstig. 
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Omschrijving Object 

Ligging: Lemele maakt onderdeel uit van de gemeente Ommen. 
Er voeren diverse N-wegen naar Lemele. Wie lokaal 
bekend is zal echter gebruik maken van de diverse 
slingerweggetjes in de omgeving, die dwars door het 
platteland en de bossen naar de omliggende dorpen 
voeren. De bereikbaarheid met de fiets en de auto is 
redelijk tot goed te noemen. Er is een busverbinding van 
Ommen naar Lemele.  

 
De naam Lemele is afgeleid van het leem dat vroeger in 
en om de Lemelerberg werd gevonden. Uit vondsten bij 
afgravingen is gebleken dat al 2000 jaar voor het begin 
van onze jaartelling mensen rond de Lemelerberg 
woonden. De eerste keer dat Lemele wordt vermeld is in 
1474. 

 

 
 

 
Indeling: Het bedrijf heeft twee ingangen. De eerste is gelegen 

aan de zuidzijde en biedt direct toegang tot het 
cafégedeelte. Aan de kant van het terras (westzijde) is 
de zaal te bereiken. De keuken heeft overigens ook een 
zelfstandige ingang.  

 
 Entree naar het café met tochtsluis. Aan de rechterzijde 

is de biljart gelegen. De bar bekleedt een centrale 
positie in de ruimte. Via een (afsluitbare) doorgang is de 
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zaal te bereiken. De zaal is voorzien van een volledig 
geoutilleerde bar. De centrale hal verbindt alle ruimten 
met elkaar en verschaft toegang tot de gescheiden 
dames- en herentoiletten (en MiVa) alsmede de 
professionele keuken. 

 
Woning: De inpandige bedrijfswoning staat direct in verbinding 

met het horecabedrijf, maar heeft eveneens een 
zelfstandige entree. Op de begane grond is de 
woonkamer gelegen (met openslaande deuren naar het 
terras). Verder is op de begane grond de toilet alsmede 
de vaste trap naar de verdieping. Op de verdieping zijn 
vijf slaapkamers, een badkamers en ruim voldoende 
bergruimte aanwezig. De afwerking van de woning is 
redelijk goed. De slaapkamers boven het cafégedeelte 
zijn matig/redelijk onderhouden. 

 
Concept: Het bedrijf wordt gevoerd als café restaurant. Er is 

eveneens een cafetaria aanwezig. U kunt bij het bedrijf 
terecht voor een heerlijk kopje koffie, lunch of diner. Ook 
is het een ideale locatie voor feesten, partijen, buffetten 
of vergaderingen. Het terras is prachtig gelegen aan de 
voorzijde. Dit is het uithangbord van het bedrijf. 

 
Capaciteit: Café: 20 zitplaatsen 
 Bar: 20 zitplaatsen 
 Zaal: 50 zitplaatsen 
 Terras: 75 zitplaatsen   
 
Geschiedenis De Driesprong is een echt familiebedrijf. Het is inmiddels 

meer dan 100 in handen van de familie Bennink. Het 
object dateert oorspronkelijk waarschijnlijk uit 1927. 
Door de jaren heen hebben er diverse verbouwingen en 
renovaties plaatsgevonden. De laatste renovatie dateert 
uit 2001. Destijds is de zaal aangepakt. In het begin van 
deze eeuw is een grootschalige verbouwing geweest 
van de keuken, zaal en deel van het café. 
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Bouwaard: Traditionele bouwaard. Opgetrokken uit steen, 
overwegend in spouw. Er een gedeelte met schoon 
metselwerk, ook is er een deel witgepleisterd. Houten 
kozijnen voorzien van zowel enkele als dubbele 
beglazing. Samengesteld dak gedekt met pannen. 
Bitumen gedekt plat dak. Boeidelen verdienen aandacht 
qua onderhoud en afwerking. De houten kozijnen zijn 
overwegend van goede kwaliteit. Enkele kozijnen 
verdienen op korte termijn aandacht. Het schilderwerk is 
redelijk tot goed. Op diverse plaatsen zijn op korte 
termijn wel schilderwerkzaamheden noodzakelijk. 
Betonnen en houten vloeren op de begane grond, 
houten vloeren op de verdieping. 

 
Belending: Het betreft een vrijstaand pand met vrij zicht op de 

omliggende woningen, weilanden en de kerk. 
 
Installaties: De woning en het bedrijfspand zijn voorzien van 

gescheiden GWE aansluitingen. De professionele 
elektrische installatie in het bedrijfsgedeelte heeft een 
capaciteit van 3 x 64 ampère. Ten tijde van transport zal 
verkoper zorgdragen voor de (eventuele) noodzakelijke 
keuring van de elektrische installatie. Er zit een G6 
gasmeter in het pand. Verder aanwezig: 
- Alarminstallatie aanwezig (niet aangesloten op 

meldkamer) 
- Vetvangput 
- Waterontharder 
- Mechanische luchtbehandeling. 

 
Parkeren: Op eigen terrein circa 20 parkeerplaatsen en in de 

omgeving is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. 
 
Bestemming: Bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’ van toepassing. Enkel 

bestemming: horeca. Specifieke vorm van horeca – 1. 
 
Terras: Ruim terras aan de voorzijde. Gedeeltelijk op eigen 

grond en gedeeltelijk op gemeentegrond.  
 
Bijzonderheden: Prachtig historisch horecabedrijfspand met pittoreske 

uitstraling. Zeer toeristische omgeving en goede 
zichtlocatie. 
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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 : Ambt Ommen 
Sectie : G 6836 
Grootte  : Thans 1.625 m2 

Cultuur : Bedrijvigheid (horeca), erf, tuin 
Eigendom  : De heer H. Bennink 
Publieksrechtelijke 
beperkingen 

: Er zijn geen beperkingen bekend in de basis 
registratie kadaster en/of Landelijke 
voorziening WKPB 

 
Aan de noordzijde  van het perceel is een toegangsweg naar het erf die thans over de grond 
van de buurman gaat. Momenteel is verkoper bezig met het nader vaststellen van de 
erfgrens waardoor de toegangsweg tot het verkocht gaat behoren. Zie hiertoe onderstaande  
toekomstige situatie.  Dit is slechts een schets ter illustratie. De werkelijke erfgrens wordt 
nader bepaald. 

 
 
Aan de achterzijde van het terrein staat een opstal (schuur en carport). De schuur behoort 
niet tot het verkochte en staat niet op eigen grond. De carport behoort wel tot het verkochte 
en staat op eigen grond. 
 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de akte die is verleden ten overstaan van mr. 
Ernst Pieter Marius Jansen, notaris te Hellendoorn d.d. 20 juli 1990. 
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Juridische informatie 
Rechtsvorm:    Vennootschap onder firma  

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 Horecawet:  Er is een drank- en horecavergunning afgegeven. 
 
Terrasvergunning: Aan te vragen bij de bevoegde instantie. Thans verleend 

door de gemeente Ommen. 
 
Brandveiligheid: Het bedrijf voldoet volgens de eigenaar aan alle 

gestelde eisen. Er is een gebruiksvergunning 
afgegeven. 

 
Brouwerijverplichtingen:  Er zijn geen brouwerijverplichtingen. 
 
Speelautomatenverplichting: Er staan twee speelautomaten in het bedrijf. Er is geen 

verplichting tot het plaatsen van deze automaten. De 
huidige automaten zijn in eigendom van Ommer 
Automaten. 

 
Huur/bruikleenovereenkomst: De inventaris is in eigendom. Wel is er een koelkast 

(Coca Cola), vrieskast (Lieferink) en tapinstallatie 
(Heineken) in bruikleen. 

 
Inrichtingseisen: Het bedrijf voldoet volgens opgave van de 

opdrachtgever aan de gestelde inrichtingseisen conform 
de Drank en Horecawet. 

 
Personeel: Er geen 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. Er is een 
vetvangput aanwezig. 

Milieu-aspecten 
Tanks: Er is een ondergrondse tank voor de opslag van vetten 

(vetvangput) alsmede een thans niet meer in gebruik 
zijnde giertank. 
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Asbest: In met name oudere objecten kan sprake zijn van 
asbesthoudende materialen, die niet altijd kunnen 
worden opgemerkt. Zover bekend is er in het object 
asbest aanwezig. Het betreft in ieder geval asbest in het 
dakbeschot. 

 
Bodemverontreiniging: Onderstaande informatie is afkomstig van de heer M. De 

Lange (uitvoerend beleidsmedewerker Bodem van de 
Omgevingsdienst IJsselland). 

 
Ik heb op uw verzoek het bodeminformatiesysteem (bis) 
van de gemeente Ommen geraadpleegd. In het bis 
worden alle bekende bodemonderzoeken in Ommen 
gezet. Tevens staan in het bis potentieel verdachte 
locaties in het historisch bodembestand (hbb). Dit zijn 
locaties waar de bodem als gevolg van activiteiten of 
opslag van bv. brandstoffen verontreinigd kan raken. 

  
In het bis is voor het terrein Hellendoornseweg 1 te 
Lemele een bodemonderzoek opgenomen. In 2000 is 
aan de noordoostzijde een stuk verbouwd of 
bijgebouwd. Ter plaatse is door het bureau Hunneman 
Milieu-Advies Raalte BV een verkennend onderzoek 
verricht (kenmerk 2000.584, 1 oktober 2000). Bij dit 
onderzoek is in de bovengrond een licht verhoogd 
gehalte aan PAK gemeten, de ondergrond is niet 
verontreinigd en het grondwater is licht verontreinigd 
met chroom. De licht verhoogde gehalten overschrijden 
de betreffende achtergrond- en streefwaarden in geringe 
mate en blijven ruim beneden de actiewaarde (tussen- 
en interventiewaarde). Nader onderzoek of nadere 
maatregelen werden niet noodzakelijk geacht, waarop 
de bebouwing is gerealiseerd. In het hbb zijn voor dit 
terrein geen gegevens opgenomen. 
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Verkoop/Verhuur    

Vraagprijs: € 565.000,= k.k. 
Het registergoed alsmede de in het registergoed gevoerde bedrijfsexploitatie omvattende de 
bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website en eventueel aan het bedrijf verbonden 
goodwill. 
 
Aanvaarding: per direct 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar 
  
Referentienummer: B100263 
 
HAP Horecamakelaardij 
+31(0)85 760 0229 
info@horecaadviespartners.nl 
  
 
CONTACTPERSOON 
Jeroen Pontenagel 
jeroen@horecaadviespartners.nl 
+31(0)6 202 515 03 
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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) 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. 

 
7) 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. 

 
8) 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, 
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ingeval er enkel sprake is van de verkoop van een bedrijfsexploitatie; 
 
9) 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. 
 

10) 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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Bijlage 1: KVK 

 

Inzien uittreksel - Café "De Driesprong".
(05014505)
Kamer van Koophandel, 28 maart 2019 - 10:23

KvK-nummer 05014505

  
Samenwerkingsverband

RSIN 800870050
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Naam Café de Driesprong
Datum oprichting 01-04-2001
Duur Onbepaald

  
Onderneming

Handelsnaam Café "De Driesprong".
Startdatum onderneming 1850
Activiteiten SBI-code: 5630 - Cafés
Werkzame personen 2

  
Vestiging

Vestigingsnummer 000010334262
Handelsnaam Café "De Driesprong".
Bezoekadres Hellendoornseweg 1 a, 8148RH Lemele
Telefoonnummer 0572331254
Datum vestiging 1850
Deze vennootschap drijft de
vestiging sinds

01-04-2001

Activiteiten SBI-code: 5630 - Cafés
Cafebedrijf.

Werkzame personen 2

  
Vennoten

Naam Bennink, Hendrik
Geboortedatum en -plaats 24-06-1948, Ommen
Adres Hellendoornseweg 1 a, 8148RH Lemele
Datum in functie 01-04-2001
Bevoegdheid Bevoegd tot een bedrag van EUR 3.000,00.

Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave.
Aanvang (huidige)
bevoegdheid

01-01-2006

  
Naam Bennink - van den Berg, Everdina Gillestina
Geboortedatum en -plaats 18-12-1952, Ommen
Adres Hellendoornseweg 1 a, 8148RH Lemele
Datum in functie 01-04-2001
Bevoegdheid Bevoegd tot een bedrag van EUR 3.000,00.

Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave.
Aanvang (huidige)
bevoegdheid

01-01-2006

  
Naam Bennink, Jan Hendrik
Geboortedatum en -plaats 14-07-1981, Zwolle
Adres Hellendoornseweg 1 a, 8148RH Lemele
Datum in functie 01-01-2006
Bevoegdheid Bevoegd tot een bedrag van EUR 3.000,00.

Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave.
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Bijlage 2: Kadastrale kenmerken 

BETREFT

Ambt-Ommen G 6836
UW REFERENTIE

verk
GELEVERD OP

21-03-2019 - 17:03
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11027265538
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

21-03-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

21-03-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ambt-Ommen G 6836
Kadastrale objectidentificatie : 067570683670000

Locaties Hellendoornseweg 1 a
8148 RH  Lemele
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Hellendoornseweg 1
8148 RH  Lemele

Kadastrale grootte 1.625 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 224933 - 496552
Omschrijving Bedrijvigheid (horeca)

Erf - tuin
Ontstaan uit Ambt-Ommen G 6209

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

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

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 6674/61 Zwolle Ingeschreven op 23-07-1990
Naam gerechtigde De heer Hendrik Bennink

Adres Hellendoornseweg 1 A
8148 RH  LEMELE

Geboren 24-06-1948 te OMMEN
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: verk

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 maart 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Ambt-Ommen
G
6836

0 m 5 m 25 m

H
ellendoornseweg

2-2a
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1-1a

Le
mele

rw
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7218
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6001
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6836
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Bijlage 3: Akte 
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Bijlage 4:  Ruimtelijke plannen 
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Bijlage 5:  Plattegrondtekeningen 

 



Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

 

 Hellendoornseweg 1a te Lemele 35 

 



Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

 

 Hellendoornseweg 1a te Lemele 36 

Bijlage 6: Bodemloket 
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Bijlage 8: Inventarislijst  
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