Lunch Diner Café
Het Boterhuis
Markt 15 – 17a 2611 GP Delft
De overname betreft 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
Delft is een stad en gemeente in Zuid-Holland en ligt tussen Den Haag
en Rotterdam. Delft heeft ongeveer 105.000 inwoners.

Het restaurant is gelegen aan de Markt. Dit majestueuze horecaplein
kenmerkt zich door een grote diversiteit in horecabedrijven en
historische panden. Bijzondere retail completeert het geheel waarbij
het markante stadhuis grandeur aan het plein geeft.

Adres:
Oppervlakte:
Frontbreedte:
Reclameuitingen:

Markt 15 - 17A te 2611 GP Delft
Circa 245 vierkante meter
Circa 5 meter
Diverse gevelreclame en parasols

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
Publieksrechtelijke
Beperkingen

:
:
:
:
:
:

Delft
C 937 & 4516 A 1
N.v.t.
Wonen & Bedrijvigheid (industrie)
G. Stroomberg
Beide registergoederen zijn
aangewezen als rijksmonument.

Ligging
Het Boterhuis is gelegen aan de zuidwest kant van de Markt en
grenst aan de achterkant aan de Wijnhaven. Uniek is dat het
bedrijf aan twee kanten een terras heeft.

Doelgroep
Zowel particuliere gasten als toeristen als zakelijk gasten
bezoeken het bedrijf regelmatig. Ook zeer geschikt voor
groepen.

Omschrijving
Het Boterhuis is een prachtig en divers horecabedrijf verdeeld
over twee panden en meerdere verdiepingen. Van Markt 17 is
enkel de kelder in gebruik (Markt 17a). Van Markt 15 is de kelder,
begane grond en de verdieping in gebruik. De oude kelder van
Markt 17 is in gebruik als keuken en restaurant/borrelruimte.
Hier is tevens voldoende opslaggelegenheid. De prachtige,
originele en historische muren geven direct sfeer aan de ruimte.
Hier is tevens toegang tot achterterras.

Capaciteit
Kelder: 52 zitplaatsen;
Begane grond: 10 zitplaatsen;
Tussenverdieping: 33 zitplaatsen;
Eerste verdieping: 45 zitplaatsen:
Terras: 132 zitplaatsen. (32 aan de achterzijde op ponton.)

Middels een doorgang is Markt 15 te bereiken. De kelder is in
gebruik als restaurant, een wenteltrap voert naar de begane
grond. Ook hier is een restaurantruimte en een ruime, volledig
geoutilleerde bar. De wenteltrap voert vervolgens naar de eerste
verdieping. Deze is geschikt als restaurantruimte en zaal voor
besloten feesten en partijen.
Concept
Restaurant, grand café. Sterke focus op eerlijke ingrediënten en
mooie vleesgerechten.

Mede door de diversiteit aan ruimtes is het bedrijf ook ingericht
om lunches, koffietafels en vergaderingen te verzorgen.

Terras
Het terras is gelegen aan de voorkant en de achterkant van het
pand. Het terras is voorzien van windschermen en parasols.

Het terras aan de achterzijde drijft op een ponton in de gracht.
De ponton wordt gehuurd.
Bereikbaarheid
Dichtstbijzijnde halte (bus/tram/metro): Remonstrantse Kerk
Loopafstand: 0,2 km. Looptijd: 2 min.
Dichtstbijzijnde treinstation: Delft
Loopafstand: 0,5 km. Looptijd: 6 min.

Dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
•
A13 op 1,7 km hemelsbreed met 14 min. reistijd over
een route van 4,6 km
•
A4 op 3,5 km hemelsbreed met 15 min. reistijd over
een route van 6,2 km

Parkeren
In het centrum van Delft zijn voldoende (betaalde) parkeergelegenheden
beschikbaar.
Bestemming
Volgens opgaaf van Ruimtelijkeplannen en/of gemeente Delft is
bestemmingsplan “Binnenstad 2021” van toepassing. De
enkelbestemming betreft ”Centrum – Pleinen - 2”. Voor meer informatie
wordt verwezen naar de bijlage.
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.
Huurderbelangen
Vloertegels, vloerafwerking, luchtbehandelingsinstallatie, tegelwerk,
vetvangput, toiletgroepen en afzuiginstallatie aanwezig.
Bijzonderheden
Unieke plek en in een rijks monumentaal gevestigd tijdloos
horecabedrijf met prachtig terras

Kortom een perfecte en markante centrumlocatie geschikt voor een
(ervaren) horecaondernemer of als toevoeging aan iemands bestaande
horecaportefeuille!

Verkoopruimte

Verkoopruimte

Begane grond

Begane grond

Statige bar, ruime entree en voldoende licht.

Veel verschillende speciaalbieren op de tap.

Kelder no. 17a

Kelder no. 15

Prachtige gewelven

Historische muren

Uitstekend gebruik van verschillende materialen.

Sfeervol door inrichting, verlichting en aankleding.

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
Horecawet:

Er is een drank- en horecavergunning
afgegeven.

Terrasverunning:

Aanwezig. Opnieuw aan te vragen bij de
bevoegde instantie.

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 in eigendom. Er zijn,
behoudens een leaseovereenkomst voor een
auto, geen huurkoop of huurovereenkomsten
op de inventaris van toepassing. De
biertechnische installatie is in bruikleen van
Grolsch.

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 een vetvangput aanwezig.

Zonnegrens

Zonnegrens

17.00 op 1 juli

12.30 op 1 juli

Volop zon op het terras.

Volop zon op het terras.

Kelder no. 17a

Kelder no. 17a

Diverse zit en sta gelegenheid

Volledig geoutilleerde bar

Financiële informatie
Bedrijfsexploitatie

€ 198.500,=

Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website,
goodwill en huurrechten*
Huurprijs bedrijfspand: € 82.249,= per jaar (excl. BTW)
Huurperiode:

6,5 + 3,5 + 5 jaar (ROZ-model
Winkelruimte versie 2008).

Ingangsdatum:

1 april 2012

Huurborg:

Thans drie maanden

Servicekosten:

N.v.t./jaarlijkse afrekening

Promotiekosten:

N.v.t.

Aanvaarding:

Per direct

Voorbehoud:

Goedkeuring eigenaar/verhuurder

Referentienummer:

B100409

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.

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.hap-horecamakelaardij.nl
E: info@hap-horecamakelaardij.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
A
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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8.1 Bestemmingsomschrijving
8.2 Bouwregels
8.3 Afwijken van de bouwregels
8.4 Specifieke gebruiksregels
8.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum - Pleinen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

detailhandel;
horeca;
culturele voorzieningen;
maatschappelijke voorzieningen;
dienstverlening;
hotel;
ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens kantoor;
ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aanhuis-gebonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': tevens nutsvoorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage': tevens een parkeergarage;
ter plaatse van de aanduiding 'beschermd stadsgezicht' zijn de gronden mede bestemd voor de bescherming en
veiligstelling van bouwhistorische waarden;
bijbehorende voorzieningen;
inpandige fietsenstallingen.

A

8.2 Bouwregels
8.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak
Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van Artikel 26 en de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van gebouwen mag worden overschreden, mits de uitbreiding binnen het denkbeeldige kapprofiel
past dat kan worden afgeleid uit artikel 26.1 sub d;
b. in afwijking van sub a mag het denkbeeldige kapprofiel worden overschreden door dakkapellen, waarbij de breedte
van dakkapellen ten hoogste 40% bedraagt van de breedte van het dakvlak waarin ze geplaatst worden.
8.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak
Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van Artikel 26 en de volgende bepalingen:

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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a. aan- en uitbouwen mogen worden gebouwd op het achtererf en op het zijerf, waarbij de afstand met de voorgevel
van het bijbehorende hoofdgebouw ten minste 1 m bedraagt;
b. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende
hoofdgebouw bedragen vermeerderd met 0,4 m;
c. de diepte van aan- en uitbouwen mag maximaal 3,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte van aanbouwen aan de zijgevel mag maximaal de hoogte van twee aangrenzende bouwlagen van
het bijbehorende hoofdgebouw bedragen vermeerderd met 0,4 m, mits de diepte van de aanbouw niet meer
bedraagt dan 2,5 m en tussen aanbouw en perceelsgrens minimaal 1 m vrije ruimte resteert;
e. indien het bouwen van bijgebouwen op grond van artikel 4a lid 1 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht niet
is aangewezen als activiteit waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, is het bouwen van bijgebouwen
toegestaan mits voldaan wordt aan de in artikel 2 lid 3 en artikel 4a lid 2 sub b van Bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht genoemde eisen;
f. voor het overige zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
g. bestaande omgevingsvergunningplichtige aan- en uitbouwen en bijgebouwen die niet voldoen aan hetgeen in dit
sublid en in Artikel 26 is bepaald, mogen worden gehandhaafd en vernieuwd, maar niet worden vergroot.
8.2.3 Onderdoorgangen

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0014-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0014-2001_2.8.html
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BIJLAGEN Huurfactuur
George Stroomberg
Westplantsoen 132
2613GP Delft
T.a.v
Grand diner cafe ’t Boterhuis
Markt 15/17a
2611 GP Delft

Delft, 11 Mei 2020 - rekening 95a

Huur Markt 15\17a
Indexering 1,7 % (per April)
Nieuwe Huur (per 1-4-2019)
Btw 21%
Totaal

A

€ 6739,49
€ 114,57
------------€ 6854,06
€ 1439,35
------------€ 8293,41

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken op Rabo
rekening NL16RABO0383442222 tnv George Stroomberg

A

BIJLAGEN Plattegrond

A

A

BIJLAGEN Plattegrond Markt 15: Kelder, BG en
tussenverdieping

A

A

BIJLAGEN Plattegrond Markt 15 verdieping en
Markt 17A Kelder

A

Keuken

A

BIJLAGEN Inventarislijst

A

A

BIJLAGEN

Aanwezige installaties & apparatuur
•

Afzuiginstallatie (keuken): Ja

•

Airconditioning: Nee

•

Alarminstallatie: Nee

•

Brandmeldinstallatie: Nee

•

Camerabeveiliging: Nee

•

Geluidssysteem: Nee

•

Kassasysteem: Ja

•

Luchtbehandeling: Ja

•

Muziekinstallatie: Ja

•

Goederenlift: Nee

•

Sprinkler: Nee

•

Verwarming: cv-ketel

•

Voldoende groepen, krachtstroom en
aardlekschakelaar

•

Warmwatervoorziening: boiler

A

A

BIJLAGEN
Bouwkundige aspecten
•

Staat van onderhoud: Goed

•

Staat van inventaris: Goed

•

Rijksmonument: Ja

•

Opgetrokken uit: Steen

•

Bouwaard (muren): Traditioneel

•

Beglazing: Overwegend enkel glas

•

Vloeren begane grond: steen

•

Vloeren verdieping: hout

A

A

BIJLAGEN
Vergunningen & overeenkomsten
•

Aanschrijvingen onderhoud: Nee

•

Asbest aanwezig: Nee

•

Beslagen op inventaris of onroerende zaak: Nee

•

Boetes/overtredingen/lasten/dwangsommen: Nee

•

Brandpreventie goedgekeurd: Ja

•

Brouwerij afnameverplichting: Nee

•

Brouwerij bruikleenovereenkomst: Ja (Grolsch)

•

Drank- en horecawetvergunning: Ja

•

Elektra NEN gekeurd: Nee, wel gecontroleerd

•

Exploitatievergunning: Ja

•

Huur- /huurkoopcontracten: Nee

•

Kettingbedingen: Nee

•

Leasecontracten: Ja, Auto

•

Olietanks: Nee

•

Speelautomatenvergunning: Nee

•

Speelautomatenverplichting: Nee

•

Stil pandrecht: Nee

•

Terrasvergunning: Ja

•

Voorkeursrechten: Nee

•

Warenwet goedgekeurd: Ja

A

A

