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Het betreft een ruim vrijstaand pand wat op dit moment gebruikt wordt als hotel-restaurant in Elp (Drenthe). Dit 
nette en goedlopende horecabedrijf ligt in het klein gemoedelijk esdorp Elp in een prachtige groene omgeving met 
veel fiets- en wandelroutes naar de omringende dorpskernen. Elp is zeer centraal gelegen in het hart van Drenthe, 
midden in de driehoek Assen, Emmen en Hoogeveen.




Het pand beschikt over een ruim overdekte fietsenstalling en er worden (elektrische) fietsen verhuurd.






Huidige indeling





Restaurant




Het restaurant beschikt over 70 zitplaatsen en is dagelijks geopend vanaf 09:00uur voor koffie, thee, gebak, lunch, 
borrel, diner etc. Het ontbijt wordt dagelijks verzorgd in de daarvoor geschikte ontbijtruimte, welke beschikt over 50 
zitplaatsen. Deze ruimte staat in verbinding met het restaurant en kan hiervoor ook als uitbreiding dienen. 

Naast deze restaurants biedt het pand ook nog een grote zaal aan waar plaats is voor ruim 200 zittende gasten.




Doordat deze grote zaal beschikt over een toneel met kelder, kan dit worden gebruikt voor voorstellingen, 
vergaderingen en bedrijfsborrels etc. Ook beschikt deze ruimte over een zelfvoorzienende bar en een grote 
eikenhouten dansvloer wat het zeer geschikt maakt voor feesten partijen en trouwerij etc.  Door de geluidsdichte 
wandpanelen is het ook mogelijk om deze grote zaal op te splitsen in kleinere zalen, voor meerdere kleinere feesten 
of bijeenkomsten.






Hotel




Het hotel beschikt over 18 reeds gerenoveerde hotelkamers. Alle kamers zijn voorzien van een tweepersoonsbed/2 
losse bedden, zitje met twee stoelen, salontafel, televisie,  een badkamer met haardroger, toilet en een bad of 
douche. De hotelkamers zijn zowel op de begane grond als op de eerste etage gelegen. In het gehele pand is 
draadloos internet via glasvezel beschikbaar.




6 kamers op de begane grond zijn van buiten toegankelijk en hebben een klein zitje voor de ingang. Hiervan zijn er 
twee volledig aangepast voor mindervalide gast. Ook beschikt het hotel over een sauna en diverse fitnessapparaten, 
deze zijn gelegen in de souterrain.
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Naast het restaurant en hotel beschikt dit pand ook over een ruime bedrijfswoning van circa. 130 m2 welke beschikt 
over 7 kamers en 2 badkamers. Hier kunnen de nieuwe eigenaren kunnen wonen of uw personeel kan hier intrek 
nemen. Daarnaast is het ook eenvoudig om hier enkele extra hotelkamers te realiseren.






Buiten




Het restaurant beschikt over een prachtig terras, gelegen op het zuiden. Het terras biedt op dit moment plaats voor 
40 gasten, en er zijn mogelijkheden deze uit te breiden. 




Aan de zijkant van het hotel bevindt zich een grote parkeerplaats voor 30 auto's.






Koopcondities




Koopprijs: € 995.000,- k.k.




Koopprijs bedrijfsexploitatie: €250.000,- k.k.




Totaal: €1.245.000,- k.k.




Het huren van de onroerende zaken behoort ook tot de mogelijkheden. In dat geval dient de bedrijfsexploitatie 
overgenomen te worden.




Voor meer informatie omtrent het hotel-restaurant neem dan contact op met de Online Bedrijfsmakelaar en wij 
helpen u verder!






Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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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.
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