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PROJECTINFORMATIE
Herenweg 209, Alkmaar

Type Horeca:   

Café-restaurant met verhuurde bovenwoning (huuropbrengst € 15.600,- per jaar).






Status:


Het betreft hier een exploitatie die inclusief het onroerend goed wordt aangeboden. Huur van het pand met de 
overname Goodwil & inventaris van het pand is bespreekbaar, maar de voorkeur gaat uit naar verkoop inclusief 
onroerend goed.






Soort/locatie:


Gelegen aan de doorgaande weg van Alkmaar naar Sint-Pancras, gemeente Alkmaar provincie Noord-Holland.                                                 





Omschrijving object:


Goedlopende horecazaak aan de rand van Alkmaar-Noord tegen Sint-Parcras.




Het betreft een ruim vrijstaand pand op een unieke locatie, met aan één kant Alkmaar/-Oudorp en weerzijde Sint-
Pancras.




In juni 2014 is het hele bedrijf gerenoveerd en wordt sindsdien gebruikt als een restaurant met een bovenwoning 
inclusief dakterras.




Het bedrijf is gelegen tussen de nieuwbouwwijken en nabij het grote industrie/bedrijventerrein [De Beverkoog] met 
meer dan 350 bedrijven. Dit bedrijf, genaamd “The Rose” is het enige restaurant in de directe omgeving.




De goede keuken, de gezellige bar en de locatie maken dit een prachtig. De locatie is ideaal voor het organiseren van 
feesten & partijen, bijeenkomsten of bedrijfsfeesten. Het sfeervolle restaurant in combinatie met de de ruime 
keuken en de sanitaire voorzieningen maken dit bedrijf tot een turn-key object voor een nieuwe ondernemer(s).
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Indeling van het bedrijf:

Het pand heeft een ruim restaurant gedeelte met een bar, sanitaire voorzieningen (ook geheel vernieuwd in 2014) 
en een aparte ruimte waar eventueel groepen kunnen zitten.




Het restaurant heeft circa. 75 zitplaatsen. Daarnaast heeft het pand op een begane grond een professionele keuken 
met aparte spoelkeuken en is de vrijstaande garage verbouwd tot magazijnruimte met koelcellen en diepvriezen. Er 
is een terrasvergunning aanwezig voor zowel de zij- als achterkant voor circa. 60 zitplaatsen.






Bestemming:


Horeca 2 tot 4:  café, grand-café, café-restaurant, restaurant, lunchroom, snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak.





Kadastrale gegevens;


Gemeente: Alkmaar  /Sectie: L / nr: 819





Vetput:


Ja, aanwezig.





Website:


https://www.therose-alkmaar.nl





Bedrijfswoning:


Circa 100 m2 groot, de bovenwoning heeft een zelfstandige opgang en bestaat uit een woonkamer met keuken, 
twee slaapkamers, badkamer en wasruimte. De gehele bovenwoning is in 2014 gerenoveerd. Deze is momenteel 
verhuurd, huuropbrengst € 1.300, – per maand.






Personeel:


Op aanvraag en in overleg.





Terras:


Circa 100 m2 in 2 delen
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Openingstijden:

Thans 5 dagen per week vanaf 16.30 uur. Mogelijkheden tot 7 dagen per week, de gemeente Alkmaar kent vrije 
sluitingstijden.






Parkeerruimte:


Langs de openbare weg.





Brouwerij verplichtingen:


Bruikleen Heineken Brouwerijen. Verder N.V.T.





Koopcondities




- Vraagprijs Pand: € 585.000,- k.k. 





Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar. 












LIGGING & BEREIKBAARHEID
Herenweg 209, Alkmaar



FOTOREPORTAGE
Herenweg 209, Alkmaar



















Bovenwoning
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


