
Heerlyck Haarlem
Kleine Houtstraat 31
2011DE  Haarlem

Uw contactpersonen voor dit object is Johan Jonk

Prachtige nieuwe lunchroom in het 
Centrum van Haarlem



Algemene gegevens
Locatie en situering:
In het centrum van Haarlem, in de Kleine Houtstraat, een drukke winkelstraat in 
Haarlem met veel gezellige winkeltjes en overige horeca.

De gemeente Haarlem is een van de grotere steden van de Randstad, de gemeente 
telt ruim 150.000 inwoners en is daarmee de tweede stad van Noord Holland.
De historische binnenstad waar 12.000 mensen wonen wordt gekenmerkt door vele 
oude straatje en monumenten.

Adres: Kleine Houtstraat 31    - 2011DE Haarlem
Oppervlakte: 80m2

Frontbreedte: 5 meter
Reclameuitingen:  Op de gevel en op straat.



Indeling:
Mooie pijpenla van ca 80m2 met linksachter de uitgiftecounter met daarachter 
de keuken, rechtsachter de gescheiden dames en herentoiletten.

Omschrijving exploitatie:  
Lunchroom met de nadruk op zelf bereide taarten en andere patisserie. De 
inrichting en inventaris zijn echter ook uitermate geschikt voor een exploitatie 
als restaurant.

Reden verkoop:
Persoonlijke omstandigheden van de huidige ondernemer, die verder 
ondernemen helaas onmogelijk maken.

Concept : 
Lunchroom/restaurant.

Doelgroep : 
Winkelend en uitgaand publiek en toeristen.

Capaciteit : 
Binnen 40 zitplaatsen
Terras 10 zitplaatsen
BVO : 80 m2 



Openingstijden : 
Uit hoofde van de vergunningen mag de zaak geopend zijn op:
*zondag tot en met donderdag vanaf 07.00 tot 02.00 uur de volgende dag
*vrijdag en zaterdag vanaf 07.00 tot 04.00 uur de volgende dag

Installaties:
Het betreft de huur van een casco horecaruimte met nutsvoorzieningen tot aan 
de meterkast.

Bestemming : 
Oude Stad Haarlem, 29-05-2014 
Enkelbestemming Centrum 2 Horeca
Zie bijlage voor specificaties

Geschiedenis:
Voorheen was hier een Oosters restaurant gevestigd, de huidige eigenaren 
hebben de zaak recentelijk geheel verbouwd waarbij werkelijk alles is 
vernieuwd.

Bijzonderheden:
Uitstekende locatie.
Zaak is geheel nieuw, aan alles is gedacht!
Er is een ruime goed bereikbare kelder op stahoogte.
Goed concept.
Marktconforme huur.
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Keuken







Juridische informatie

Rechtsvorm: Vennootschap onder Firma

Transactievorm: Activa/Passiva, alleen de active worden overgenomen

Drank- en Horecawet: Verleend februari 2020.

Terrasvergunning: Ja

Brandveiligheid: in orde.

Brouwerijverplichtingen: nee

Speelautomatenverplichtingen: NVT.

Huur/bruikleenovereenkomst:  De inventaris is in eigendom. 

Inrichtingseisen De zaak voldoet volgens opgave eigenaar aan alle gestelde 
eisen.

Personeel Er wordt vrij van personeel geleverd

Wet Milieubeheer De melding is gedaan

Vetput: Ja



panoramafoto



Financiële informatie

Bedrijfsexploitatie € 125.000,=
Bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website, goodwill en huurrechten 

Aanvaarding: In overleg, spoedige aanvaarding is mogelijk

Huurprijs bedrijfspand: € 2.400,= per maand (excl. BTW) 

Huurperiode: 5 + 5 jaar (ROZ-model Winkelruimte versie 2012
Ingangsdatum  15 november 2019

Huurborg: 3 maanden huurverplichting

Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder

Referentienummer:B100533

HAP Horecamakelaardij
+31(0)85 760 0229
info@hap-horecamakelaardij.nl

CONTACTPERSOON
Johan Jonk
johan@hap-horecamakelaardij.nl
+31(0)6 1133 5308

.

mailto:info@hap-horecamakelaardij.nl


HAP Horecamakelaardij
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp

T: +31 (0) 85 760 02 29
W: www.hap-horecamakelaardij.nl
E: info@hap-horecamakelaardij.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, Johan Jonk, 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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BIJLAGEN

• Uittreksel kadaster

• BAG

• Ruimtelijke Plannen

• Plattegrond

• Inventarislijst

• Aanwezige installaties & apparatuur

• Vergunningen & overeenkomsten
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Kadaster
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1.53 horeca 2:
horecabedrijven die hoofdzakelijk maaltijden 
verstrekken en als nevenactiviteit 
alcoholische en niet-alcoholische dranken 
verstrekken waarbij de nadruk ligt op het 
verstrekken van maaltijden, zoals 
restaurants en eethuisjes, snackbars en 
daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

Bestemming
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Plattegrond
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Aanwezige installaties & apparatuur

• Afzuiginstallatie (keuken): ja

• Airconditioning: nee

• Alarminstallatie: nee

• Brandmeldinstallatie: nee 

• Camerabeveiliging: nee

• Geluidssysteem: ja

• Kassasysteem: ja

• Luchtbehandeling: nee

• Muziekinstallatie: ja

• Goederenlift: nee

• Sprinkler: nee

• Verwarming: cv-ketel

• Voldoende groepen, krachtstroom en aardlekschakelaar 

• Warmwatervoorziening: cv-ketel


