
Middenweg 172
1782BL Den Helder

De Posterij Casco plus horecapand met een BVO vanaf 600m2

Geplande datum van oplevering medio 2023

Uw contactpersonen voor dit object is Johan Jonk



Adres: Middenweg 172 1782BL Den Helder
Oppervlakte: Totaal BVO vanaf 600 m2

Frontbreedte: Vrijstaand pand
Reclameuit ingen: Gevel, vlaggen, op straat

Ondernemen op de mooiste locatie van Den Helder



/Algemene gegevens

Ligging:
Gelegen op een vrijstaande locatie aan 
een drukke rotonde midden in de stad pal 
tegenover het NS treinstation.

Aan de Middenweg, de belangrijkste 
verkeersader van de stad Den Helder

Objectomschrijving 
Het pand, dat in de regio beter bekend is 
als “Het voormalig Postkantoor” is 
gebouwd in 1965 en behoort tot de 
architectuur van de wederopbouw. 

De voornaamste kenmerken van deze 
bouwstijl zijn het karakteristieke 
materiaalgebruik zoals veel glas en beton, 
en een heldere afgewogen efficiënte 
vormgeving. 

Het betoncasco wordt hergebruikt. 



/Kadastrale gegevens 

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

Gemeente : Den Helder
Sectie : E 9824
Grootte : 2.435m2

Cultuur : Bedrijvigheid
Eigendom : Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V.
Publieksrechteli jke beperkingen: Geen beperkingen bekend



Indeling
De aangeboden ruimte bestaat uit:

• Souterrain:       250m2 geschikt voor opslag, installaties, toiletten en 
overige.

• Begane grond: 300m2 restaurantruimte
• Verdieping:      300m2  restaurantruimte, indelen naar keuze.
• Buitenruimte:   150m2

Omschrijving concept:

Wij zoeken een gepassioneerde ondernemer met voldoende financiële 
middelen en ervaring die op deze unieke locatie een formule kan 
neerzetten die recht doet aan de geschiedenis van dit bijzondere gebouw.

Oplevering:
Bij oplevering zal de ruimte zijn voorzien van: 

• Vetput
• Compleet ingerichte toiletgroep
• Dekvloer met daarin verwerkt de ruimte voor de aan- en afvoeren.
• Glazen wanden met (in overleg) schuifpui.
• Schachtruimte voor de lucht aan- en afvoer.
• 3X 380A.
• Niet dragende scheidingswanden

Verdieping

Begane grond

Souterrain





Bereikbaarheid
Uitstekende bereikbaarheid, gelegen nabij NS en busstation en centrum
van de stad.

Installaties
Het betreft een casco huurovereenkomst met nutsvoorzieningen tot in de 
meterkast.

Bijzonderheden
• Mooie casco plus horecaruimte.
• Markant gebouw met geschiedenis.
• A1 Locatie.
• Geschikt voor meerdere concepten.
• Terras.
• Nette huur.

Parkeren: 
Op het naastgelegen parkeerterrein is voldoende parkeergelegenheid 
(gratis!!)

Geschiedenis
Tot 2010 was het gebouw in gebruik als Postkantoor, vanaf 2013 was hier 
een museum.
Begin 2023 zal worden begonnen met de voorgenomen transformatie van 
het gebouw naar 9 woningen en een commerciële plint t.b.v. dienstverlening 
en horeca.



Bouwjaar: 1967
Verbouw 2023



Uniek gelegen horecapand nabij 
voormalige watertoren en vijfsprong.

Terras met uitzicht!!



/ Financiële informatie

Huurprijs bedrijfspand: € 120.000,= per jaar (excl. BTW) 

Huurovereenkomst:

Huurborg: 3 maanden huur incl. btw

KOOP REGISTERGOED IS BESPREEKBAAR

Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder

Referentienummer: B100476

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

CONTACTPERSOON
Johan Jonk
johan@horecaadviespartners.nl
+31(0)6 1133 5308

Er zal een huurovereenkomst worden 
afgegeven van 5+5 jaar, ROZ model 
2012 aangevuld met enkele specifieke 
horecabepalingen.

mailto:info@horeca-adviseurs.nl


HAP Horecamakelaardij

Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp

+31 (0) 85 760 02 29
www.hap-horecamakelaardi j .nl
info@hap-horecamakelaardi j .nl

Johan Jonk
Horecamakelaar sinds 2007;

Specialiteit: 
Aan- & verkoop horecabedrijven. Lid VastgoedPro.

Susan Hamelink
Assistente

Specialiteit: 
Backoffice, agendabeheer,  social media. 

Contactpersonen voor dit object zijn:

http://www.horecaadviespartners.nl/
mailto:info@horecaadveispartners.nl


/ 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.

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.

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. 



/ Bijlagen

• Kadaster tekening
• BAG

• Ruimtelijke Plannen
• Media artikelen
• Plattegronden



/ Bijlagen



/ Bijlagen



/ Bijlagen



/ Bijlagen

Bron : NHD 19 maart 2019



/ Bijlagen



/ Bijlagen



/ Bijlage

Souterain



/ Bijlagen

Begane grond



/ Bijlage

1e verdieping 

Indelen naar keuze Indelen naar keuze


