
 

 

 

Goedlopend landelijk gelegen eigentijds restaurant 

Ter overname 

Stoer in de Beemster 

 

 

Algemene gegevens 

Adres:     Middenweg 48  1463 HC  Noordbeemster 

Oppervlakte:    Verkoopruimte:  345m2 

      

Kadastrale kenmerken: Beemster B 1381, sectie B, 1468m²  

 

Bijzonderheden Het betreft een mooie hoek/zichtlocatie.   
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Ligging:  Noordbeemster is het kleinste van de vier dorpen in de 

Beemster, hoewel het qua aantal inwoners ongeveer gelijk 

ligt aan Westbeemster. Noordbeemster is ontstaan als een 

lint van huizen en boerderijen. Daartussen ontwikkelden 

zich winkels, een school en een café. Het dorp heeft altijd 

het uiterlijk gehad van de oude buurten die in de Beemster 

waren ontstaan. 

 

De Beemster 

  

 
 

De Beemster is een gemeente in de provincie Noord Holland met circa 9.000 inwoners. De 

gemeente Beemster maakt deel uit van de stadsregio Amsterdam. Binnen de Beemster liggen 

de dorpen Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster. 

 

Sinds 1999 staat de gehele Beemster op de UNESCO werelderfgoedlijst. 

 

Dankzij de vruchtbare grond heeft de Beemster zich sterk ontwikkeld als agrarisch gebied. 

De korte afstand tot Amsterdam en de grote woningen trekken veel kopers van buiten naar 

de Beemster. Dit maakt dat de Beemster van een werkomgeving steeds meer een 

woonomgeving wordt. 

 

De Beemster kent diverse faciliteiten, waaronder een 9 holes golfbaan en sinds 2013 Fort 

Resort Beemster, een groot saunacenter met hotelfaciliteiten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westbeemster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9


 

        Middenweg 48  Noordbeemster 3 
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Omschrijving Object 

Type: Restaurant 

 

Kijk voor een compleet beeld van de 

bedrijfsmogelijkheden http://www.stoerindebeemster.nl 

 

Omschrijving: 

 

Het pand heeft verschillende ruimtes, het restaurant (60 

personen), het koetshuis (40 personen), de voorkamer 

met bar (30) personen en bij mooi weer kan er gegeten 

worden op de veranda (16 personen) of het ruime terras ( 

70 personen). 

 

Door het grote vloeroppervlak van circa 350m² biedt het 

pand vele mogelijkheden, naast het gebruik als restaurant 

is het tevens een uitstekende locatie voor welk feest dan 

ook. 

 

Oppervlaktes: 

 Restaurant, Bar en Toiletten        172 m² 

 Het Koetshuis                              72 m² 

 Keuken                                       50 m² 

 Bijkeuken/opslag en kelder           25 m² 

 Veranda                                      25 m² 

 1e verdieping                             110 m² 

 

       Het totale perceel meet  1.468 m² 

 

Algemeen 

Modern ingericht restaurant. Er wordt momenteel gewerkt menu’s of a la carte. De kaart 

wisselt 4 x paar jaar. 

 

Stoer in de Beemster is een ideale  locatie voor een lunch, zakenlunch, high tea, of high wine 

op slechts een kwartier afstand van Purmerend, Hoorn en Alkmaar. In de “Stoere Kamer” is 

privat - dining mogelijk voor kleine groepen tot 45 personen. 

 

Daarnaast is het pand door zijn fantastische landelijke ligging,  midden in de Beemsterpolder 

tevens uitstekend geschikt voor het geven van feesten partijen van welke aard dan ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stoerindebeemster.nl/
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Historie:       Het restaurant is gevestigd in een oud pand dat in 1725 

gebouwd is als schooltje en daarna jarenlang gediend 

heeft als uitspanning voor de plaatselijke bevolking. 

Sinds 1983 is hier een restaurant gevestigd. Eerder 

heette dit restaurant De Beemster Hofstee. 

 

 
        Vanaf 2014 exploiteert de huidige eigenaar onder de naam 

“Stoer in de Beemster” de zaak wordt verkocht omdat de 

eigenaar nog een bedrijf heeft en de combinatie van beide 

zaken blijkt in de praktijk te moeilijk. 
 
        Het pand wordt te huur aangeboden waarbij een 

overname wordt gevraagd voor de bedrijfsinrichting en 

inventaris die in nieuwstaat verkeert. 

 

Bereikbaarheid: Goede verbinding via A7 en via provinciale wegen N243 en N244. Slechts  

10 minuten vanaf Purmerend, Hoorn en 15 autominuten vanaf Alkmaar. 

  

Capaciteit:    Het restaurant heeft 130 zitplaatsen 

 

Installaties:  
Verwarming CV ketel met radiatoren. 

Elektrische installatie Goedgekeurde installatie met 

aardlekschakelaar & 

krachtstroom. 

Warmwatervoorziening Door middel van een boiler. 

Riolering Aangesloten op het openbaar 

riool. 

Alarminstallatie Aanwezig en doorgeschakeld 

naar centrale 

Luchtbehandeling Aanwezig. 

Waterontharder Aanwezig. 

  

Parkeren:    Gratis voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 

 

 

Bestemming: Bestemmingsplan dossier NL.IMRO.0370.2012BPbuitengebied 

 

Terras: 85 zitplaatsen op het terras en veranda 

Bijzonderheden: Zeer geschikt als trouw of  feestlocatie. 

 

 

Doelgroep:     Zakelijke markt, mensen uit de regio, families, gezinnen 

met kinderen en toeristen.  Daarnaast  is het een 

uitstekende locatie voor bruiloften,  feesten en partijen van 

welke aard dan ook. 

 

Openingstijden:     Dinsdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur. 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0370.2012BPbuitengebied
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Juridische informatie 

Rechtsvorm:    Besloten Vennootschap.  

Transactievorm: Een zogeheten activa/passiva transactie (waarbij de 

bestaande handelsschulden en-vorderingen voor rekening 

en risico van de huidige eigenaar blijven) is eveneens 

mogelijk. 

 

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

 

Terrasvergunning:   Afgegeven. 

 

Brandveiligheid: Het bedrijf voldoet volgens de eigenaar aan alle gestelde 

eisen. Er is een goedgekeurde brandpreventie. 

 

Brouwerijverplichtingen:  Er zijn geen brouwerijverplichtingen. 

 

Speelautomatenverplichting: Er is geen speelautomatenverplichting van toepassing. 

 

Huur/bruikleenovereenkomst: Op het koffieapparaat zit een leaseovereenkomst. De 

overige inventaris is in eigendom. 

 

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.  

 

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. 

 



 

        Middenweg 48  Noordbeemster 9 

Verkoop 

Overname bedrijfsexploitatie € 250.000,=  

Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website, reserveringen, goodwill. 

 

 

Eventueel is koop het registergoed bespreekbaar en behoort tot de mogelijkheden. 

 

Aanvaarding: in overleg 

 

Huurprijs bedrijfspand: € 5000,= per maand (excl. BTW)   

 

Huurperiode: Er zal een huurovereenkomst worden opgesteld voor 5 + 

5 jaar (ROZ-model in de zin van art. 7:203a BW versie 

2013).  

 

Huurborg: € 15.000,= 

Promotiekosten:   N.v.t. 

 

Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder 

  

HAP Horecamakelaardij 

+31(0)85 760 0229 

info@horecaadviespartners.nl 

  

CONTACTPERSOON 

Johan Jonk 

johan@horecaadviespartners.nl 

 

 

 

 

Bijlage 1: Foto’s 

Bijlage 2: Uittreksel KVK 

Bijlage 3: Plattegrondtekening 

Bijlage 4: Ruimtelijke plannen 

Bijlage 5: Menukaart 

 

 

mailto:info@horeca-adviseurs.nl
mailto:johan@horecaadviespartners.nl
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SPELREGELS 

Deze presentatie is vrijblijvend, informatief bedoeld en geldt niet als aanbod. 

1) 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. 

 

2) Als u nadere informatie wenst over het object kunt u contact opnemen met ons kantoor. Uw 
contactpersoon voor dit bedrijf, Johan Jonk, beschikt over meer gegevens dan in deze presentatie 
vermeld staan.  

 
3) 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. 
 
4) 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.  

 

5) 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. 

 

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 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.  
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Bijlage 1: Foto’s 
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Uittreksel KVK 
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Bijlage 3: Plattegrondtekening 
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Inventarislijst Stoer in de Beemster 2018  

 

Hal 

Hanglamp 

Ronde spiegels 

 

Gaderobe 

3 kinderstoelen 

Kinderhoek met speelgoed 

3 krukjes 

Speelkeuken 

Buitendekens 

 

Toiletten 

spiegels 

gastendoekjes 

luchtverfrissers 

prullenbakjes/ wc borstels 

 

Restaurant/ bar 

1 ronde tafel  

15 kleine tafels 

3 rechthoek 

1 grote rechthoek 

2 half hoge tafels (Bar) 

4 sta tafels ijzer, met hoes 

1 tafel bij bank 

2 lange banken  

Ronden bank 

             

Bank openhaard 

2 krukjes 

76 stoelen met leuning 

24 stoelen zonder leuning 

18 stoelen crème /zilver 

12 half hoge stoelen 

3 banken stoere kamer 

9 tafels rechthoek stoere kamer 

1 kleine tafel 

1 tafel rond 

9 barkrukken crème 

2x Bijzet tafeltje 

Kastje in restaurant  

Alle menage op tafels lampjes/plantjes/pz/ tandenstokers 

7 x Hanglampen restaurant houten frame 

3x Kroonluchters restaurant 

Schilderij vrouw tafel 11 

alle curiosa die in de vensterbanken, vazen, schalen, windlichten 2x 

pilaren 4 stuks 

2x soldaatjes 

3 sta lampen houten frame bar   

2 vazen olie kleur 

2 x schilderij ijzer 

Schilderij ogen 

3 hanglampen koper 

2 x 3 armkandelaars groot 
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wijnkoelers 

Trekgordijnen alle ramen restaurant en bar 

Letters stoer aan schuurtje restaurant 

Hert aan de openhaard 

Kussens in alle banken 

2 x Pilaren met bloemstukken 

goudenspiegel 

Blusapparatuur goed gekeurd door hele zaak 

Alarm installatie op centrale 

 

Bar 

Complete houtenbar 

Pin apparaat 

Geluidsinstallatie door gehele zaak , individueel af te stellen/ microfoon 

Al het glas werk meten zonder logo wat nodig is om dit restaurant te laten draaien 

2x Koelkast flessen 

Koelkast met flessennest ( vrumona) 

Totaal kassa systeem met handhelds vectron 

Laptop 

I pad mini 

Gereedschap in laadjes en alles waar daar ligt en nodig is  

Latiz melkopschuimer 

Waterontharders voor machines 

Koffie machine 9 catunambu bruikleen ( geen kosten) 

2 molens catunambu bruikleen  ( geen kosten)  uiteraard bij afnamen koffie 

Tap installatie ( inbev)  

2 staan lampen stoere kamer 

2 hanglampen boven bar 

Hanglamp midden 

Spots 

Curiosa aan de wand vork/ mes 

Schilderij Beemster 

2 schilderijen bij ingang 

schemerlamp            

2 bloemstukken 

koelkast vrumona bar 

2x stofzuiger 

dweilstokken 

 

Keuken 

3 x Vliegenlampen  

ijsblokjes machine 

Glazen spoelmachine winterhalter 

Wasmachine 

Ontharder 

Werkblad 

3 hangkasten rvs 

Vacuümeermachine 

Snijmachine Berkel 

Weegschaal 

Kichenaid  

Saladiere 

Uitgiften warmte brug 

3 koelwerkbanken in diverse maten kasjes/ laden 

Ijsvriezer 

Werkbanken 
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Warmte houdkast 

Koelkastje 

Rational hete lucht oven 

Afzuig installatie 

Frituur dubbel  

Gram fornuis grill 4 pits 

Magimix 

Koelcel groot 

Vrieskast     

          

Vrieskist 

ijsmachine 

bain-marie bak 

bain-marie bak 

wand grill 

al het klein gereedschap voor de keuken 

sap pers 

diverse keukenmachines 

al het servies ter plekke om de zaak te draaien op volle toeren 

bestek lijn amefa 

complete wasstraat winterhalter/ waterontharder 

diverse bezems/trekkers, schoonmaakspullen 

 

Buiten 

2 vaste parasols voor terras 

Parasols via brouwerij ( komen nog)  

Veranda terras meubilair 

Terras voorkant/ zijkant 

Terras groot meubilair 

Hardstenen tafel 

Longe bank met kussens 

Speeltoestel 

Openhaard laag 

Openhaard drop model van jos vriendtuinen 

Hoge druk reiniger 

Grasmaaier 

Tuingereedschap 

Diverse in en om de tuin 

Diverse laders 

            

Diverse 

Vlagen  

Bedrijfskleding 

Keukenlinnen 

ijzeren wijnrek 

drukwerk, viste kaartjes, flyers enz 

 

magazijn 

vrieskasje 

koelwerkbank 

strijkplank/ strijkijzer 

 

zolder 

droger 

copy machine 

volledige kerstuitrusting 
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diverse curiosa 

diverse keuken apparatuur 

ophangrek wasgoed 

luxaflexjes ramen 

 

diverse klein materiaal wat nog vergeten is.. 
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Bijlage 4: Ruimtelijke plannen 

 

 

 

 

 

gebouwen en bedrijven ten behoeve van horecavoorzieningen uitsluitend in 
de categorie I, II en III 
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Bijlage 5 menukaart 

 

 

 
 

 
 

 


