
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

Assendorperstraat 6 te Zwolle
Restaurant Het Weeshuys



Algemene gegevens
Locatie en situering

Zwolle heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. De aanwezigheid van 
grote publieke en private instellingen maakt het een economisch stabiele 
regio. Het aantal inwoners (waaronder eveneens veel studenten) stijgt al 
jaren. De wijk Assendorp is van origine een arbeiderswijk, die de afgelopen 
jaren erg in trek is gekomen bij starters en studenten. Assendorp heeft een 
zeer divers winkelaanbod, een klooster, een moskee en een vereniging die 
zich sterk maakt voor het uiterlijk van de wijk. 

Adres: Assendorperstraat 6 te 8011 KA Zwolle
Oppervlakte: 146 m2 conform BAG
Frontbreedte: circa 4,5 meter
Reclameuit ingen: Gevelreclame



Kadastrale gegevens

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

Gemeente : Zwolle
Sectie : G 10079
Grootte : 75 m2

Cultuur : Wonen met bedrijvigheid
Eigendom : ½ OGM De Moriaan B.V.

½ Gebr. De Ruiter Vastgoed B.V.
Publieksrechteli jke : Er zijn in de Landeli jke Voorziening
beperkingen WKPB en basis registratie kadaster

geen beperkingen bekend.



Ligging
Restaurant Het Weeshuys is gelegen in het begin van de 
Assendorperstraat. Door de komst van de nieuwe woonwijk op de plek 
van het voormalige ziekenhuis behoort dit stukje Zwolle meer en meer 
tot het centrum. Dit is te merken aan de opkomst van dag- en 
avondhoreca in dit gebied. 

Omschrijving
Dit knusse horecabedrijf is in een korte tijd een gevestigde naam 
geworden in de Zwolse Horeca en niet meer weg te denken tussen de 
betere horecabedrijven. Sinds twee jaar heeft Het Weeshuys zelfs een 
vermelding in restaurantgids Lekker. Bij binnenkomst valt het 
industriële, maar gezellige interieur op. De grote prominente bar aan de 
rechterzijde is zeer geschikt voor het drinken van een aperitief of een 
het nuttigen van een borrelhapje. Op de verdieping is de zeer efficiënte 
keuken gelegen en treft men de toiletgroep alsmede is er een 
verkoopruimte die zeer geschikt is voor feestjes en besloten 
gezelschappen.

Capaciteit
Begane grond inclusief bar 32 zitplaatsen;
Verdieping 18 zitplaatsen;
Terras: Er wordt geen terras gevoerd.

Doelgroep
Particuliere en zakelijke gasten. 

Concept
Het Weeshuys is geopend in maart 2015 in Zwolle. Het Weeshuys staat 
voor rust en ontspanning maar vooral voor lekker eten en drinken.

Het Weeshuys heeft een eigentijdse, industriële uitstraling. De keuken 
is het beste te omschrijven als ambachtelijk, puur, bourgondisch en 
verfijnd. Door de menukaart maandelijks te wisselen, kookt men echt 
met de seizoenen mee.

Openingstijden
Woensdag t/m zondag geopend van: 16:00 uur - 0:30 uur



Bereikbaarheid
Uitstekend met auto (A50/A28), openbaar vervoer en fiets 
(fietsvriendelijke binnenstad). 

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
Uniek horecabedrijf op een uniek plekje in Zwolle. Gerenommeerd 
concept. Wijk in opkomst. Zeer geschikt voor een ondernemerskoppel.

Bestemming
Volgens opgaaf van Ruimtelijkeplannen en/of gemeente Zwolle is 
bestemmingsplan “Binnenstad en Omgeving” van toepassing. De 
enkelbestemming betreft ”Detailhandel - Bovenwoning”. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar de bijlage.

Parkeren
Betaald parkeren in de omgeving.



Verkoopruimte

Prachtige stamtafel met uitzicht naar buiten.

Verkoopruimte

Verschillende typen tafels, stoelen en bar zorgen voor een speelse
en sfeervolle uitstraling.

Eigentijds interieur Efficient gebruik van de ruimte



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: Thans niet van toepassing, maar well icht aan te
vragen bij de bevoegde instantie.

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

Brouwerijverplichtingen: Er is een brouwerijverplichting met Grolsch van 
toepassing. Deze expireert op korte termijn.

Speelautomatenverplichting: Er is een speelautomatenverplichting van 
toepassing, doch enkel indien men besluit een 
automaat te plaatsen. Er staat op dit moment geen 
automaat in het restaurant.

Huur/bruikleenovereenkomst: De inventaris is, behoudens de biertechnische
installatie in eigendom. Er zijn geen 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 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 geen vetvangput aanwezig.



Verkoopruimte boven Verkoopruimte boven
Ruimtelijk ingericht Geschikt voor feestjes en partijen



Verkoopruimte Baraanzicht
Diverse tafels geschikt voor 4 personen. De bar is zeer geschikt om aan te eten!



Financiële informatie

Bedrijfsexploitatie € 49.900,=
Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website, goodwill en 
huurrechten* 

Aanvaarding: per direct

Huurprijs bedrijfspand: thans € 1.850 per maand (Geen 
BTW) 

Huurperiode: thans 3 + 5 jaar. Ingangsdatum 1 
maart 2016.

Huurborg: Thans niet van toepassing

Servicekosten: N.v.t.

Promotiekosten: N.v.t.

Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder

Referentienummer: B100369

HAP Horecamakelaardij
+31(0)85 760 0229
info@horecaadviespartners.nl

CONTACTPERSOON
Jeroen Pontenagel
jeroen@horecaadviespartners.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.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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• KVK
• Uittreksel kadaster
• BAG

• Ruimtelijke Plannen
• Huurcontract

• Inventarislijst
• Aanwezige installaties & apparatuur
• Bouwkundige aspecten

• Vergunningen & overeenkomsten
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BIJLAGEN
2-1-2020 Binnenstad en omgeving: Artikel 10 Detailhandel - Bovenwoning

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP12001-0004/r_NL.IMRO.0193.BP12001-0004_2.10.html 1/1

Plan: Binnenstad en omgeving

Status: vastgesteld

Plantype: bestemmingsplan

IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12001-0004

Artikel 10 Detailhandel - Bovenwoning

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Bovenwoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van:

1. detailhandel in de onderbouw en de eerste bouwlaag;

2. detailhandel in de overige bouwlagen boven de eerste bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';

3. woningen in de onderbouw en de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

4. bovenwoningen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep aan huis in de bouwlagen boven de eerste bouwlaag

en de zolder;

met daaraan ondergeschikt:

1. dienstverlening in de onderbouw en de eerste bouwlaag;

2. horeca als genoemd in de categorieën 1, 2a, 3, en 4 van de Lijst met horecacategorieën, welke als een bijlage bij deze

regels is opgenomen, in de onderbouw en de eerste bouwlaag ten behoeve van:

a. niet meer dan 1 horecabedrijf in het bestemmingsvlak gelegen aan de Burgemeester van Roijensingel; 

b. niet meer dan 4 horecabedrijven in het gebied gelegen tussen de Van Ittersumstraat, de Van Karnebeekstraat, het Groot Wezenland

en de Van der Laenstraat;

c. niet meer dan 1 horecabedrijf in de bestemmingsvlakken gelegen aan de Diezerkade;

b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

c. wegen en paden;

d. parkeervoorzieningen;

e. openbare nutsvoorzieningen;

f. infrastructurele voorzieningen;

g. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;

met de daarbij behorende:

h. tuinen, erven en terreinen;

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.2 Bouwregels

10.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend worden gebouwd:

1. winkels en ruimten ten behoeve van dienstverlening en horeca in de onderbouw en de eerste bouwlaag;

2. woningen in de onderbouw en de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

3. bovenwoningen in de bouwlagen boven de eerste bouwlaag en de zolder;

b. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

c. de hoofdgebouwen dienen in de naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak te worden gebouwd;

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot-, en bouwhoogte in meters van een

hoofdgebouw niet meer dan de aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen;

e. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 15° bedragen, tenzij de maximaal toegestane goothoogte gelijk is aan

de maximaal toegestane bouwhoogte;

f. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer dan 70° bedragen.

10.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

2-1-2020 Binnenstad en omgeving: Bijlage 2 Lijst met horecacategorieën
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Plan: Binnenstad en omgeving
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Bijlage 2 Lijst met horecacategorieën

horeca van categorie 1:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van ter plaatse bereide maaltijden voor consumptie ter plaatse met als

nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;

horeca van categorie 2a:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van zwak- en niet alcoholische dranken met als nevenactiviteit het

verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren;

horeca van categorie 2b:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel dan wel nevenactiviteit heeft het verstrekken van niet-alcoholische dranken en het verstrekken van

voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren;

horeca van categorie 3:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel dan wel nevenactiviteit heeft het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren

en het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken;

horeca van categorie 4:

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-

alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren al dan niet ter plaatse

bereid;

horeca van categorie 5:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van

overwegende mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen;

horeca van categorie 6:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteiten het verstrekken van

maaltijden en/of dranken voor consumptie.
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Aanwezige installaties & apparatuur
• Afzuiginstallatie (keuken): JA

• Airconditioning: JA

• Alarminstallatie: NEE

• Brandmeldinstallatie: NEE

• Camerabeveiliging: NEE

• Geluidssysteem: JA

• Kassasysteem: JA

• Luchtbehandeling: NEE

• Goederenlift: NEE 

• Sprinkler: NEE

• Verwarming: cv-ketel

• Voldoende groepen, krachtstroom en aardlekschakelaar 

• Warmwatervoorziening: cv-ketel
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Bouwkundige aspecten
• Staat van onderhoud: Goed 

• Staat van inventaris: Goed 

• Rijksmonument: Nee 

• Opgetrokken uit: Steen 

• Bouwaard (muren): Steen 

• Beglazing: Overwegend dubbele beglazing 

• Vloeren begane grond: Beton en hout
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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: Grolsch (pils)

• Brouwerij bruikleenovereenkomst: Grolsch (bierinstallatie)

• Drank- en horecawetvergunning: Ja

• Exploitatievergunning: Ja

• Huur- /huurkoopcontracten: Ja. Separaat op te vragen.

• Kettingbedingen: Nee

• Leasecontracten: Nee

• Olietanks: Nee

• Speelautomatenvergunning: Ja

• Speelautomatenverplichting: Ja

• Stil pandrecht: Nee

• Terrasvergunning: Nee

• Voorkeursrechten: Nee

• Warenwet goedgekeurd: Ja


