


      
    

 
  

et mulhuisje is gevestigd in het buitengebied 
van utten  aan de rand van het puttersbos  In 
de buurts hap ra htighuizen  ra htighuizen is 
een toeristis h populair plaatsje met diverse 
bungalowpar en

utten is een gezellig dorp omringd door a ers 
en gelegen op de rand van ederlands grootste 
natuurgebied de eluwe  erfe t dus om rond te 
fietsen of wandelen in dit rustgevende gebied

oordat utten op de eluwe oord  is gelegen 
an je hier perfe t rondfietsen of wandelen  
aarnaast zijn er vele andere a tiviteiten zoals 

het strand van utten  golfen  sauna  een 
bosbad zwembad  e evenementen  I  

utten  de automobielparade  otal gri 
ea hpull   oul urvivor  ssenmar t  
interfeest en  oningsdag tre en samen ze er 

 mensen naar utten  aarnaast zijn er 
jaarlij s zo n  wandelaars en fietsers die 
het bomendorp als bestemming iezen

utten is een dorp waar je vers hillende 
a tiviteiten an doen en an genieten van de rust 
die de eluwe en de uttense omgeving te 
bieden heeft  utten heeft de fo us op uitse 
toeristen  e verwa hting is dat vele uitse 
toeristen utten zullen gaan bezoe en in de 
toe omst  



an de rand van het bos in utten staat een 
sproo jesa htige blo hut  et lij t heel lein  maar 
zoals dat in sproo jes gaat  s hijn bedriegt  want het 
is een volwaardig restaurant

In  werd de authentie e blo hut gebouwd  et 
mulhuisje  Inmiddels is dit petit restaurant  
afetaria uitgebouwd met een li hte serre en een 

overde t verwarmd terras  waardoor er genoeg ple
is voor minstens zeventig gasten om aan een tafeltje
of de bar rustig van een maaltijd te genieten

In het restaurant wordt in een ongedwongen en 
gastvrije sfeer gegeten  et mulhuisje bes hijft 
haar doel als  en ht familiebedrijf  waar 
onstante waliteit en servi e hoog in het vaandel 

staan

et mulhuisje is vijf dagen in de wee  geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag van  tot 1  uur 
en zondag 11:30 uur t/m 20:00 uur. 

e doelgroep betreft een ombinatie van de 
parti uliere mar t  za elij e mar t en de toeristis he 
mar t  et een ombinatie van lo ale en landelij e 
gasten

oor meer informatie unt u tere ht op de site  
https www hetsmulhuisje nl



Via het terras komt men binnen in het het bedrijf. 
Er zijn twee ingangen: 1 voor de cafetaria en 1 
voor het restaurant. 

Vanuit de entree van het restaurant is het mogelijk 
om de  snackbar te betreden. In het restaurant 
bevindt zich een ruime bar met daarachter de 
keuken en diverse opslagruimten. In de keuken 
bevindt zich de trap naar de kelder welke in 
gebruik is als opslagruimte. 

Links van de bar bevindt zich de restaurantruimte 
met achterin een gescheiden dames- en 
herentoiletgroep. 

Naast de toiletruimte bevindt zich een volledig 
overdekt (verwarmd) terras. Via deze ruimte is het 
buiten terras bereikbaar. 

Achter het pand  bevindt zich een binnenruimte 
met schuur tbv van opslag van het bedrijf. Hier 
bevindt zich tevens de vrijstaande bedrijfswoning 
welke bij de verkoop betrokken kan worden. 

Voor de brochure van de bedrijfswoning wordt 
verwezen naar de bijlage. 



et oorspron elij e bouwjaar van het pand is volgens 
 viewer  e aanbouw is van 2016.

itste end  

an beton  op zand  

out weeds rabat  

alda   els da

an beton 

an hout v v  dubbel glas 

oed 

e lgemene staat van

onderhoud is goed  r is 

geen a hterstallig 

onderhoud be end



oor zover be end fun tioneren de te hnis he 
installaties naar behoren

v-combiketel

ia een boiler en radiatoren

Voldoende groepen, 
uitgebreide 
elektrische installatie, 
aardlekschakelaars en 
krachtstroom

Aanwezig, aangesloten op 
het openbaar riool

Aanwezig 

Aanwezig

eels aanwezig 

eels Aanwezig

Niet van toepassing 

Waterontharder, vetvangput, 

goederenlift van en naar de 

elder



egevens via alle ijfers nl of indebuurt nl per  
januari 

ederland telt   miljoen inwoners  e bevol ing 
is in de laatste anderhalve eeuw meer dan 
vervijfvoudigd  et bevol ingsaantal zal volgens het 

entraal ureau voor de tatistie   toenemen 
tot  miljoen in het jaar  en  miljoen in 

oonplaats utten heeft afgerond een 
totale oppervla te van  he tare  waarvan 

 land en  water  he tare is  m  
oonplaats utten telt  unie e adressen  e 

gemiddelde di htheid van adressen is  adressen 
per m

 
Aantal inwoners:
Gemiddeld inkomen per inwoner:  

antal bedrijven   
aarvan handel en hore a



outerain  a  
 a  egane grond 

estaurant
erras 
erras 

a  zitplaatsen 
a  zitplaatsen 
a   zitplaatsen

• itstraling en ligging pand
• i htlo atie pand
• uim terras aan voorzijde
• feervolle inri hting
• ewezen on ept
• oldoende par eergelegenheid
• ogelij heid om a hter het obje t

gelegen bedrijfswoning te open

 
oor de v installatie  de steamer  

lu htbehandeling
de oelmotoren  brandblussers en 
alarminstallatie zijn
onderhouds ontra ten van toepassing 
in l  garanties  wel e mogelij
overdraagbaar zijn aan de oper

oldoet aan de brandveiligheidseisen  r 
heeft re ent een ontrole plaatsgevonden  

r zijn geen aans hrijvingen be end  

oldoet aan de inri htingseisen  iervoor 
wordt verwezen naar de vergunningen  

e benodigde vergunningen zijn 
aanwezig

r zijn vaste medewer ers in dienst wel e 
overgenomen moeten worden  erder 
wer t het bedrijf om oproep ra hten en 
nul  uren ontra ten  r zijn momenteel  
meewer ende eigenaren  

een brouwerijverpli htingen  e
tapinstallatie en oel el zijn in
brui leen.

 
een leveran iersverpli htingen  

    
In goede en wer ende staat  r zijn
lease ontra ten  brui leen ontra ten 
voor de steamer  oeling  biertan  en
oel el van biertan installatie  raag de 

ma elaar naar de overeen omsten en de 
inventarislijst

adastraal be end gemeente utten 
se tie  nummer  groot  m

an de rand van het uttersbos  in een 
buitengebied

uto  goed
penbaar vervoer  matig

e voet fiets  zeer

ungalowpar en  woningen  bos  
weilanden

eer dan voldoende in de dire te 
omgeving van het obje t en op eigen
terrein

e bestemming is hore a  oor 
meer info ruimtelij eplannen nl

insdag tot en met zaterdag vanaf  
uur tot  uur  on  en feestdagen 
van  uur tot  uur m u v  erst 
en ud  ieuw  ezorgen  dagelij s van 

 uur tot  uur  



 
e a hter het obje t gelegen 

bedrijfswoning is deels in gebrui  door 
de huidige eigenaren en an indien 
gewenst  mee ver o ht worden  raag 
de adviseur naar meer info hierover

 
ij ver oop van het bedrijfsobje t zonder 

bedrijfswoning dient nog 
overeenstemming berei t te worden over
de erfafs heiding adastrale splitsing
tussen het bedrijfsobje t en de
bedrijfswoning

 
r is zover be end geen spra e van 

asbest in het obje t  

 
r is zover be end geen spra e van 

bodemverontreiniging  iervoor wordt 
alsoo  verwezen naar de bijlage  het 
bodemrapport

e feitelij e oplevering an in nader 
overleg worden vastgesteld

e oplevering ges hied vrij van 
huur en gebrui  in huidige staat  

  
adastrale gegevens 
lattegrondte eningen 
ergunningen 
ersoneelsoverzi ht 
rui leenovereen omsten 

 nderhouds ontra ten 
odemrapport 
ro hure bedrijfswoning 

 
e vraagprijs betreft de totaalprijs voor  

het registergoed en het hore abedrijf 
inventaris  goodwill  in lusief 
handelsnaam en domeinnaam  waarbij 
een splitsing tussen adastrale per elen 
erfafs heiding  nog gemaa t dient te 
worden  eze vraagprijs is e lusief de 
bedrijfswoning  

 
r wordt in deze ver oopbro hure 

uitgegaan van een zogenoemde a tiva 
transa tie  en eventuele 
aandelentransa tie is bespree baar  

In geval een transa tie tot stand is 
ge omen zal een oper binnen n wee  
de waarborgsom moeten storten op de 
sti hting derdengelden bij de notaris te 
grootte van  van de oopsom

 
e doorlopende en voooruitbetaalde 
osten  zoals onroerendezaa  belasting  

pre ariore hten et  zullen naar rato 
tussen partijen worden verre end  

Financiële  
In overleg unnen wij aan serieuze 
gegadigden relevante financieel 
gegevens ter bes hi ing stellen  in het 
algemeen tijdens een persoonlij  
gespre  



e vraagprijs van het registergoed en de e ploitatie bedraagt

€ 750.000,--











































 
Wiekenweg 56 B
3515 KL Amersfoort 
info@klaassenbv.nl

  
Rembrandterf 7
5261 XS Vught
info@klaassenbv.nl 

 
Maaskade 109B
3071NH Rotterdam
info@klaassenbv.nl

. .
lles over een bedrijf starten of 

overnemen    internationaal 
ondernemen, financiering, innovatie, 
fraude   en I

. .
Informatie over eigendom en gebrui  
van vastgoed en ruimte in ederland  

e informatie is grotendeels openbaar 
en bes hi baar

. . .  
asis registratie dresssen en 
ebouwen 

. .
ratis online adaster aart  

. .
estemmingsplannen  stru tuurvisies 

en algemene regels die gemaa t zijn 
door gemeentes  provin ies en het 

. .
nal se van de zon en de s haduw op 

ieder moment van de dag  
Is een online aartendienst van oogle 
waarmee geografis he lo aties 
opgezo ht unnen worden  

. . .
Is een online aartendienst van oogle 
waarmee geografis he lo aties 
opgezo ht unnen worden  

. .
e ij  alle ijfers voor ederland of per 

gemeente  wij  of buurt

. .
at speelt er  in de stad  tualiteiten  

nieuws en nieuwtjes   

. .
indt lo aties waar de bodem waliteit 

is be nvloed

. .  
Is de website van het ij  ieuws en 
informatie van de regering en de 
ministeries op  ple

. .
tartpunt voor belastingen  toeslagen 

en douaneza en  

. .
a voor meer te oop te huur staande 

hore abedrijven naar onze website



Alle door ons en/of door de opdrachtgever verstrekte informatie is geheel vrijblijvend, strikt 
vertrouwelijk, onder voorbehoud  en dient op eerste verzoek te worden geretourneerd. Niets uit deze 
brochure mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd dan na schriftelijke 
toestemming van de adviseur of opdrachtgever. 

Er heeft door de adviseur geen controle plaatsgevonden op juistheid van de ontvangen gegevens.

Wij willen u vriendelijk verzoeken geen contact op te nemen met de eigenaar/ondernemers, het 
personeel, accountant, leveranciers, brouwerijen en/of derden die in relatie staan tot de eigenaar/
ondernemers.

U kunt direct contact opnemen met de betreffende adviseur om een bezichtiging in te plannen of 
nadere informatie aan te vragen. Alle communicatie dient uitsluitend te verlopen via:

De Klaassen groep bestaat uit Klaassen Horecamakelaardij, Klaassen Vastgoedmakelaardij (horeca, 
winkels en kantoren), Klaassen Advies en Klaassen Taxaties. Binnen Klaassen zijn makelaars, 
taxateurs, adviseurs en specialisten werkzaam in een specifieke regio met ieder hun eigen kennis en 
ervaring in de betreffende regio. Klaassen is opgericht in 1991 en actief in 24 verschillende regio’s in 
Nederland, verdeeld over kantoren in Amersfoort, Vught en Rotterdam.

Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van o.a. NVM Business, vastgoedcert. en het NRVT.

De heer J. (Joey) Hehamahua 
Wiekenweg 56B
3815 KL Amersfoort

Telefoon  06 1174 4732 033 258 133 0
E-mail joey@klaassenbv.nl

Hoofdkantoor Klaassen makelaardij - Wiekenweg 56 B - 3815 KL Amersfoort - 033 258 13 30




