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BROCHURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

UNIEKE KANS VOOR BELEGGERS / ONTWIKKELAARS! 

Te koop aangeboden: 
 

Horecapand + bouwkavels 
 

Vraagprijs: € 699.500,- k.k. 
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OBJECTGEGEVENS 
 
Korte omschrijving : Het betreft een horecapand met omliggende terrein (3 

kavels, in totaal 608 m2). De mogelijkheid bestaat tevens om 
aanvullend een deel van het achtergelegen perceel (nr. 
3501) aan te kopen. Dit object leent zich uitstekend voor 
herontwikkeling, waarbij naar inschatting van verkoper de 
volgende opties bestaan: 

 
1) Behoud van het bestaande horecapand (welke verhuurd 

kan worden) en realisatie / nieuwbouw van 2 woningen 
en 2 recreatiewoningen. Hierbij kan ook op de 1e 
verdieping van het horecapand nog een appartement 
gerealiseerd worden met eigen opgang. 
 

2) Sloop van het bestaande horecapand en realisatie van 
één appartementencomplex of 3 woningen en 3 
recreatiewoningen.  
 

Uiteraard is het voorgaande onder voorbehoud goedkeuring 
gemeente en kunnen hier geen rechten aan worden ontleent. 
Het betreft een inschatting van verkoper naar aanleiding van 
diverse eigen onderzoeken en gesprekken. Neemt u contact 
op met de gemeente voor zekerheid over de mogelijkheden. 
 

Adres    : Egmonderstraatweg 34 
Postcode & Plaats  : 1934 AD Egmond aan den Hoef 
Kadastrale gegevens : Egmond Binnen, sectie A, nrs. 1334, 1335 en 2035 
 
Oppervlakte   : Begane grond ca. 150 m2, 1e verdieping ca. 30 m2 
Bestemming   : Horeca, wonen 1 met recreatiewoning.  
 
Vraagprijzen   : Onroerend goed met naastgelegen kavels € 659.500,- k.k. 
      Inventaris / inrichting horecabedrijf: € 39.500,- excl. btw 
      Totale vraagprijs bedraagt derhalve € 699.000,- k.k. 
 
Aanvaarding : Per direct beschikbaar, aanvaarding in overleg. 

 
Parkeergelegenheid : De nog te realiseren woningen hebben een recht op 

parkeren op de parkeerplaatsen langs de doorgaande weg. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op eigen terrein 
parkeerplaatsen te realiseren. Verkoper is ook bereid tot 
overleg voor verdere parkeermogelijkheden (bijvoorbeeld 
op het achtergelegen perceel of achtergelegen 
parkeerterrein).  
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HET RESTAURANT 
 
Het restaurant is sinds 01 januari 2019 gesloten. De inventaris en inrichting is tevens 
eigendom van verkoper en behoort tot het verkochte (zie omschreven opsplitsing 
vraagprijs). Het restaurant is in 2017 geheel verbouwd en het verkeerd in goede staat.  
 

 
 
Het geheel beschikt over ca. 50 zitplaatsen binnen en 50 zitplaatsen op het terras buiten. 
Er is een vetput aanwezig (buiten in de grond). Er kan vrij van personele verplichtingen 
worden opgeleverd. De gehele inventaris is eigendom, met uitzondering van een 
tapinstallatie met toebehoren (deze is bruikleen van Gulpener). Er bestaat echter geen 
enkele leveranciersverplichting. 
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De inventaris/inrichting wordt op dit moment ook los te koop aangeboden in 
combinatie met verhuur van het horecapand. Huurprijs is gesteld op nader overeen te 
komen, zodat koper daar later nog invloed op kan uitoefenen. Verhuur is geen 
uitgangspunt van verkoper, maar de mogelijkheden hiervan worden wel in kaart 
gebracht om een combinatie verhuur - verkoop aan te kunnen bieden indien koper dit 
wenst. 
 

 
 
Er bestaat een mogelijkheid om aanvullende een deel aan te kopen van het 
achterliggende perceel (kadastrale nummer 3105) voor uitbreiding van het terras, het 
creëren van een fraai speelterrein (voor het aantrekken van jonge gezinnen) of het 
realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein. Parkeren op achtergelegen bestaande 
parkeerterrein (welke toebehoort aan het recreatiepark) is ook bespreekbaar in overleg 
tegen nader overeen te komen voorwaarden. 
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De toiletten van het restaurant bevinden zich momenteel op de 1e verdieping, maar er is 
wel een invalidetoilet op de begane grond. Er zijn plannen gemaakt om boven een 
woonruimte te realiseren (60 m2) en de toiletten naar beneden te verplaatsen. Zie 
onderstaande impressies.  
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Plattegrond / schets van optionele realisatie bovenwoning: 
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Plattegrond / schets van nieuwe situatie bij realisatie bovenwoning en verplaatsing 
toiletten naar de begane grond: 
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HERONTWIKKELING 
 
Het object bestaat uit de perceelnummers 1334, 1335 en 2035. Op perceel 2035 is het 
bestaande horecapand gelegen. De naastgelegen percelen waren voorheen bebouwd, 
maar dit is allemaal gesloopt na een brand. Op ieder perceel mag – naar verwachting van 
verkoper – een nieuwe woning gebouwd worden met daarachter een recreatiewoning.  
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Indien gewenst is een aanvullende koop van een deel van het achtergelegen perceel (zie 
paars gearceerd indicatief aangegeven) bespreekbaar tegen nader overeen te komen 
voorwaarden.  
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Volgens het bestemmingsplan is sprake van de bestemming wonen – 1 met 
recreatiewoning. Dit betekend dat op ieder perceel 1 woning mag staan met erachter 
een recreatiewoning.  
 
Bestemming Egmonderstraatweg 34 (perceelnummer 2035: 
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Bestemming Egmonderstraatweg 30 – 32 (perceel nrs. 1334) 
 

 
 
Bij sloop van het bestaande horecapand, kan wellicht ook daar volgens dezelfde 
bestemming gebouwd worden. Sloop van het horecapand, biedt wellicht ook 
mogelijkheden voor bouw van een nieuwbouwcomplex met appartementen op de drie 
betrokken percelen. Verkoper heeft ook hier meer ideeën over. 
 
Al met al betreft het een beleggingsobject / herontwikkelingsobject met veel 
potentie en mogelijkheden en nodigen wij u van harte uit om op locatie hier 
verder over te praten! Neemt u contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende 
bezichtiging op het nummer 0226-343220.  
 
Op de volgende pagina’s  vindt u nog verdere foto’s. 
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Foto’s 
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 Foto’s 
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Foto’s 
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Kaart - locatie 
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ALGEMENE INFORMATIE, VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 
 
Juistheid brochure en verdere informatie door Van Alkemare 
Deze brochure is vrijblijvend, informatief bedoeld en geldt niet als aanbod. 
Deze brochure 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 van de brochure en 
eventuele verdere stukken. Koper dient zelf onderzoek te doen naar de juistheid van deze 
stukken en informatie. Aan eventuele onvolkomenheden kunnen geen aanspraken worden 
ontleend en hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.  
 
Bezichtigingen  
Bezichtigingen zijn alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met ons 
kantoor op het nummer 0226-343220. Uiteraard bent u vrij om discreet de betreffende locatie te 
bezoeken. Wij verzoeken u dringend geen contact op te nemen met de eigenaar. 
 
Opvragen verdere informatie 
Naar aanleiding van de bezichtiging kunnen wij u verdere informatie zoals plattegronden, 
vergunningen en overige documenten verstrekken. Dit doet ons kantoor slechts na een 
bezichtiging op locatie en/of een persoonlijke kennismaking, na goedkeuring van onze 
opdrachtgever. Deze stukken zijn vertrouwelijk en dienen als zodanig behandeld te worden. Het 
verstrekken van deze stukken of de inhoud daarvan aan derden (op welke wijze dan ook) is 
enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van Van Alkemare Makelaardij. Indien u na 
ontvangst van deze stukken besluit geen verdere stappen te ondernemen, dan dient u deze 
vertrouwelijk stukken te retourneren en/of digitale versies te verwijderen. In sommige gevallen 
dient u een geheimhoudings-verklaring te ondertekenen, dit is echter afhankelijk van de wens 
van onze opdrachtgever. Wij vertrouwen op uw begrip en discretie. 
 
Vergunningen & bestemming 
Wij adviseren u voorafgaand aan het uitbrengen van een bieding alle voor u van belang zijnde 
gegevens en stukken te controleren. Wij adviseren u ten alle tijden contact op te nemen met de 
gemeente om te controleren of er aanschrijvingen bekend zijn en of de betreffende locatie 
bestemming en vergunning technisch geschikt is voor het door u gewenste concept.  Indien u 
contact opneemt met overheidsinstanties, brouwerijen en dergelijke, wilt u dan in verband met 
de discretie eerst met ons contact opnemen. Mogelijk hebben wij de gegevens al in ons dossier.   
 
Biedingsvoorwaarden 
Biedingen dienen schriftelijk en/of per mail te worden gedaan aan de verkopende makelaar. Een 
reactie op uw voorstel door Van Alkemare Makelaardij, en alle vervolggesprekken, zijn 
vrijblijvend en onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van verkoper/verhuurder. Pas na 
ondertekening van een overeenkomst kunnen hier rechten aan worden ontleend. Tot die tijd 
behoudt verkoper/verhuurder zich het recht om zaken te doen met derden en is hij vrij in 
onderhandeling te treden met verschillende partijen. Wij proberen uiteraard te kijken wat de 
verschillende partijen ons bieden voordat verkoper/verhuurder hier definitief een beslissing in 
neemt. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. Mocht u een periode exclusiviteit wensen dan 
kunt u dit gedurende de onderhandelingen kenbaar maken. In overleg met 
verkoper/verhuurder kan dan besloten worden tot afgifte van een optie voor bepaalde tijd.  
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FINANCIERING NODIG? 

€ 
Financieringen & hypotheken 

 
Van Alkemare Makelaardij bemiddelt niet alleen bij de aan- en verkoop van onroerend 

goed en (horeca)bedrijven maar biedt ook diensten voor financieringen.  
 

Met name horeca financieringen en financieringen voor ondernemers zijn niet 
gemakkelijk af te sluiten en banken stellen hiervoor veel eisen. Om het 

financieringstraject efficiënt te laten verlopen en om het gewenste resultaat te bereiken 
ondersteunen wij u van A tot Z.  

 
Uiteraard komen hier diverse expertises bij kijken, hiervoor heeft Van Alkemare 
specialisten aangetrokken die doormiddel van een intensieve samenwerking de 

krachten bundelen voor het verlenen van optimale begeleiding en advies, en dus het 
behalen van optimaal resultaat! 

 
Neemt u contact op voor een vrijblijvende afspraak! 
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VAN ALKEMARE MAKELAARDIJ 
Bedrijfsmakelaar met hart voor horeca. 

 
De Makelaardij bestaat uit de activiteiten horecamakelaardij en bedrijfsmakelaardij en is 

gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en taxatie van horecabedrijven en horeca 
gerelateerd bedrijfsonroerend goed. 

 
Ruim 25 jaar gespecialiseerd horecamakelaar! 

 
Van Alkemare Horecamakelaardij & Bedrijfsmakelaardij is in hart en nieren een 

familiebedrijf. In 1986 werd het bedrijf door Piet Zuurbier, die de oudste was van 
veertien kinderen, opgericht. In 1990 werd de makelaardij overgedragen aan zijn 

jongere broer Nico Zuurbier. Nico heeft op zijn beurt het bedrijf in 2011 aan zijn zoon 
Nick Zuurbier overgedragen. Nico vervult nog steeds zijn activiteiten als 

makelaar/adviseur binnen het bedrijf. 
 

Visie/kernwaarden 
 

Van Alkemare Horecamakelaardij & Bedrijfsmakelaardij streeft naar een efficiënte vorm 
van dienstverlening met korte lijntjes, discretie en daadkracht. Resultaat, vertrouwen en 

een persoonlijk advies staan hoog in het vaandel. 
 

Het team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u uw horecazaak of bedrijfsonroerend goed verkopen/verhuren? Wenst u 
een taxatie, begeleiding bij het aankopen van een horecazaak, of begeleiding bij 
het huren van een locatie? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op! 

Tel: 0226-343220. 


