
TE KOOP
Dortherdijk 6, Joppe



PROJECTINFORMATIE

Het betreft hier een sfeervolle uitspanning gelegen op een unieke locatie aan de Gorsselse hei. Het bedrijf bevindt 
het zich in de stedendriehoek: Deventer, Zutphen en Lochem. 




Het is hier een beleving op zich , genietend op het terras, serre of binnen van een heerlijke lunch of diner en vele 
andere lekkernijen.




Op het moment dat je binnenstapt, waan je je in een strandpaviljoen, maar dan in het bos, smaakvol en modern 
ingericht. Hierdoor voel je als gast, meteen welkom en thuis. Verder is de zaak voorzien van een extra eetruimte voor 
groepen, separaat  cafe, speeltuin en een midgetgolfbaan. Deze locatie is eveneens zeer geschikt voor een 
verjaardagsfeest, personeelsfeest of  bruiloft. 




Kenmerkend voor deze omgeving is de mooie natuur en de perfecte bereikbaarheid middels diverse uitvalswegen. 
De op- en afritten van de Provincialeweg N339 bevinden zich op 3 minuten afstand en zorgen voor een directe 
verbinding met de Rijksweg A1.  




Tevens heeft het bedrijf een grote naamsbekendheid in de regio (sinds 1810) 






Metrages (BVO)


Begane grond


Restaurant: circa. 220 m² BVO - 100 zitplaatsen (inclusief sanitaire voorzieningen excl. keuken)

Horecaruimte achterzijde: circa. 105 mm² BVO 

Keuken: circa 27 m² BVO

Overige ruimte: circa. 50 m² BVO





1e verdieping 


Verdieping voorzijde: circa. 125 m² BVO

Verdieping achterzijde: circa. 47 m² BVO

Perceeloppervlakte: circa. 3.10 are  / perceel midgetgolfbaan 0.8 are




Mooi aangelegd terras met momenteel 130 zitplaatsen voorzien van een mooie speeltuin en groot grasveld. Het 
grasveld is geschikt voor diverse evenementen




Een gedeelte van het pand heeft een woonbestemming. 




PROJECTINFORMATIE

In de verbouwde schuur zijn aansluitingen gerealiseerd voor keuken, badkamer en separaat toilet, in dit gedeelte is 
een mooi ruim woonhuis te realiseren. Dit pand in combinatie met woonhuis biedt meer mogelijkheden bij het 
afsluiten van een hypotheek. Tevens is hier onlangs een nieuwe 2de cv ketel geplaatst






Turn-key




Het horecapand zal Turn Key worden opgeleverd, met een compleet en goed onderhouden bedrijfsinventaris, zodat 
u direct kunt beginnen met ondernemen. Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden kunt u contact opnemen 
met de Online Bedrijfsmakelaar.  





Parkeren




Op eigen terrein zijn 20 parkeerplaatsen aanwezig. Extra parkeergelegenheid (gratis)  is voldoende aanwezig in de 
nabije omgeving.  





Bestemming




Volgens het actuele bestemmingsplan kent het object een Horeca bestemming / met woonruimte . De voor Horeca 
aangewezen gronden zijn bestemd voor: Horecabedrijven van categorie 1. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk 
om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. Aan deze omschrijving kunnen geen 
rechten worden ontleend. 





Koopcondities





Vraagprijs: € 720.000,-  K.K. excl. goodwill/inventaris




Goodwill / inventaris:  € 150.000,- K.K. 




Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.








LIGGING & BEREIKBAARHEID



FOTOREPORTAGE













FOTOREPORTAGE
Omgeving





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
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