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Inleiding: 
2021 is het jaar van de “Dark Kitchen”. 

Wat is een dark kitchen?	 
Misschien heeft u de term dark kitchen wel eens voorbij horen komen, in het 
buitenland is het namelijk al een bewezen concept. Zo zijn er al enige tijd dark 
kitchens te vinden in Groot Brittannië, Duitsland en Singapore. Maar wat is een dark 
kitchen eigenlijk?		
 
Dark Kitchens staan bekend onder vele namen, zo worden ze ook wel cloud kitchens, 
virtual kitchens, delivery-only restaurant en Ghost restaurant genoemd. In feite 
betekenen al deze namen hetzelfde: een restaurant zonder fysieke locatie, dat 
alleen uit een keuken bestaat en een website of koppeling met een bezorgservice 
zoals Thuisbezorgd, Deliveroo of Uber Eats. Bij dit restaurant kunnen klanten dus 
niet langskomen om uit eten te gaan of hun bestelling op te halen. In feite 
functioneert het als een webshop voor maaltijden.	 
Dark kitchens beginnen ook in Nederland voet aan de grond te krijgen en dat is niet 
zo vreemd, het concept heeft namelijk vele voordelen voor restauranteigenaars.	 
 
De voordelen van een dark kitchen 
Het feit dat een dark kitchen geen fysieke locatie heeft brengt verschillende 
voordelen met zich mee. In tegenstelling tot een regulier restaurant heeft een dark 
kitchen geen duur, stijlvol ingericht pand in een hippe buurt nodig om succesvol te 
zijn. Daarom kunnen eigenaren op zoek naar goedkope panden of locaties buiten 
het centrum wat veel kosten bespaart.	 
 
Daarnaast zijn dark kitchens een stuk flexibeler. Zo is het mogelijk om meerdere 
restaurants vanuit één keuken te runnen. In één dark kitchen kan zich tegelijkertijd 
een pasta restaurant, een pizzeria, een sushi-keuken en een vegan snackbar 
bevinden. Bovendien biedt de online focus van dark kitchens hen de mogelijkheid 
hun menu en strategie doorlopend aan te passen op basis van online recensies.	 
Loopt één van de restaurants niet goed? Dan kan het concept simpelweg vervangen 
worden door een nieuw idee. Bevalt een gerecht niet goed? Dan kan deze eenvoudig 
worden aangepast of geschrapt. Hierdoor kunnen dark kitchens altijd inspelen op 
de actuele behoeften binnen hun bezorggebied.1 
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Falafellow: 
Het bijzondere en jonge bedrijf Falafellow is opgericht tijdens de eerste Corona 
Lockdown. De productielocatie is gesitueerd op de NDSM werf in Amsterdam Noord 
en het concept is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een waar succes. Binnen het 
concept (met eigen receptuur voor de falafel) richt men zich met name op de 
bezorging van salades en sandwiches met falafel, maar heeft een eigen productie 
van falafelballetjes en falafeldeeg. De laatste twee zijn zeer geschikt voor de 
verkoop aan de horeca, catering, retail of maaltijdproducenten.  
 
Zoals hierboven reeds beschreven zijn de mogelijkheden van een dark kitchen 
onbeperkt. De toevoeging van Kebaboesjka (Grieks flatbread) aan het Falefellow 
concept is hier het bewijs van.  
 



Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

 

 

Algemene gegevens 

Adres:     Mt Lincolnweg 15 te 1033 SN Amsterdam. 

Oppervlakte:    circa 83 vierkante meter. 

Frontbreedte: ± 7 meter.   
 
Ligging: Gelegen op de NDSM werf in Amsterdam Noord.  
 



Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

Horeca Advies Partners
Horecamakelaardij

 

 

Omschrijving  

Amsterdam Noord: Amsterdam-Noord is het deel van de Nederlandse 
gemeente Amsterdam dat ten noorden van het IJ 
ligt. Het stadsdeel telde 99.238 inwoners per 1 
januari 2020.	Dit gedeelte van Amsterdam wordt 
gezien als de groeimarkt van de stad waardoor het 
zeer in trek is bij (toekomstige) 
horecaondernemers. 

 
Omschrijving: Het unieke van een dark kitchen is dat het niet 

locatiegebonden is. Falafellow is gevestigd in een 
bedrijfsgebouw in Amsterdam Noord. Hoewel er 
een huurovereenkomst conform 7:290 is gesloten 
beogen huurder en verhuurder een flexibel 
huurcontract met wederzijdse 
opzeggingsmogelijkheden. De koper van het 
concept Falafellow kan derhalve doorgaan op de 
onderhavige locatie of beslissen het concept 
elders voor te zetten. Op deze manier kan men 
eenvoudig goede omzetten toevoegen aan een 
bestaand bedrijf.  

 
 De thans gehuurde ruimte bestaat uit 

verkoopruimte, productieruimte en opslagruimte 
en is derhalve volledig geoutilleerd voor het 
huidige gebruik. 

 
Bereikbaarheid: Uitstekend bereikbaar met de (bezorg) fiets. 
 
Installaties: Het betreft de verhuur van een casco ruimte met 

nutsaansluitingen (gas/water/elektra) gebaseerd 
op de huidige capaciteit tot aan de betreffende 
nutsmeter.  

 
Parkeren: In de omgeving is ruim voldoende 

parkeergelegenheid. 
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Bestemming: Bestemmingsplan ‘NDSM-Werf West 1e wijziging. 
 
Terras: Nee  

Casco + Het huurcontract van het gehuurde bedrijfspand 
kan op basis van “as is where is” worden 
overgenomen. 

 
Bijzonderheden: Uniek concept ter overname al dan niet met 

productieruimte. 
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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:  Niet van toepassing. 
 
Terrasvergunning:   Niet van toepassing. 
 
Brouwerijverplichtingen: Er zijn geen brouwerijverplichtingen van 

toepassing. 
 
Speelautomatenverplichting: Er is geen speelautomatenverplichting van 

toepassing. 
 
Huur/bruikleenovereenkomst: Er is een leaseovereenkomst van toepassing voor 

de keukeninventaris. Deze dient overgenomen te 
worden en is op verzoek beschikbaar.   

 
Inrichtingseisen:   Niet van toepassing. 
 
Personeel: Er is beperkt personeel in dienst dat conform de 

wet (Artikel 7:662 BW e.v.) dient te worden 
overgenomen. Een actueel overzicht is op verzoek 
beschikbaar. 

 
Omgevingsvergunning milieu: Niet van toepassing.  
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Verkoop/Verhuur    

Overname exploitatie & 
concept     € 75.000,=  
 
Omvattende de bedrijfsinrichting en inventaris, de omzet zoals gerealiseerd door Falafellow 
en Kebaboesjka alsmede de receptuur van de falafel, mogelijkheid tot productie in bulk, de 
website van het bedrijf, socials en alle overige intellectuele eigendommen. Falafellow is als 
zodanig beschermd en geregistreerd.  
 
De huurovereenkomst van het pand alsmede die van de keuken dienen te worden 
overgenomen. 
 
Aanvaarding: Per direct 
 
Huurprijs bedrijfspand: € 7.000,= per jaar (excl. BTW). Contract is op 

verzoek beschikbaar.  
 
Huurperiode: Onbepaalde tijd. 
 
Huurborg: 3 maanden huurverplichting 

Servicekosten: € 1.200,= per jaar 

Promotiekosten:   N.v.t. 
 
Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar en indien sprake van 

overname huurcontracten ook verhuurder. 
  
Referentienummer: B100575 
 
HAP Horecamakelaardij    CONTACTPERSOON 
+31(0)85 760 0229     Jeroen Pontenagel 
info@hap-horecamakelaardij.nl  jeroen@hap-horecamakelaardij.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, 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 
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opgenomen bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een financiering. 
 

10) De WWFT is wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wij voeren bij 
bemiddeling aan- of verkoop een cliëntonderzoek uit. Wij willen er zeker van zijn dat er geen 
geld witgewassen wordt of een terroristische activiteit mee wordt gefinancierd. Mocht er een 
vermoeden zijn dan melden wij dat bij de daarvoor bestemde autoriteiten.  
 

11) 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.  
 

12) 1 https://www.cashdesk.nl/dark-kitchens-toekomst-bezorgrestaurants/ 
 
Bijlage 1: Foto’s 
Bijlage 2: Plattegrondtekening 
Bijlage 3: Overzicht lopende zaken 
Bijlage 4: Inventarislijst 
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Bijlage 1: Foto’s 
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Bijlage 2: Plattegrondtekening 
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Bijlage 3: Overzicht lopende zaken 

 
 

Invuldatum
Contracten

# Contractant Wat Opzegbaar Looptijd / Einddatum Overdracht
1 LEVENS Keukenapparatuur Nee Benadering: april 2023 Ja

# Garanties
Bedrijf Wat Opzegbaar Looptijd / Einddatum Overdracht

1 Hobart Vaatwasser Nee 31-10-2021 Ja 
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Bijlage 4: Inventarislijst 

 

Steamer 34 stuks Minivriezer keuken 1 stuks
Gastronorm koeling staand 2 stuks Koel/vriescombinatie staand 1 stuks
Werktafel 1 stuks Afzuiginstallatie 1 stuks
Koelwerkbank 3-deurs 6 stuks Hobart vaatwasmachine 1 stuks
Saladiere 3 stuks Kenwood keukenmachine 2 stuks
GICO frituur (dubbel) 2 stuks Spoeltafel incl werkbank 1 stuks

Frituurbenodigdheden 5 stuks Hanglampen 9 stuks
Gastronormbakken 20 stuks TL verlichting 2 stuks
Opbergbakken 20 stuks
Kleinkeukenmateriaal divers 50 stuks

Krijtbord 6 stuks
Beachvlaggen 2 stuks

iPad Mini 1 stuks Bezorgrugtassen Falafellow 2 stuks
iPad incl standaard 2 stuks Barkrukken 3 stuks
Thermoprinter 2 stuks
Pinapparaat mobiel 1 stuks
Mobiele telefoon 1 stuks Stellingkast 2 stuks
JBL Speaker 1 stuks Schoonmaakmaterialen 10 stuks

OPRUIM EN SCHOONMAAK

AUTOMATISERING

GROOTKEUKENAPPARATUUR HUURKOOP

INVENTARISLIJST FALAFELLOW
GROOTKEUKENAPPARATUUR EIGENDOM

VERLICHTING

OVERIG

KLEINKEUKENMATERIAAL


