


e e in s e t  estaande uit een 
restaurant et terras, nrui te, 
s huur, arkeer e e enheid, tuin en er . 

Het object is landelijk gelegen tussen 
Heerde en Wapenveld. Het betreft een 
karakteristiek vrijstaand horeca bedrijfspand met 
uitzicht over het Apeldoornsch kanaal. Op de 
verdieping van het bedrijfspand zijn twee studio's 
en één zelfstandig appartement gesitueerd.

Heerde is een dorp en gemeente in de 
provincie Gelderland,  in de streek de Veluwe. 

e gemeente Heerde ligt ten noordoosten van 
pe en grenst in het westen aan de A50. e 

gelijknamige hoofdplaats ligt in het zuiden van 
de gemeente. 

ecreatie en toerisme vormen een 
belangrijke bron van inkomsten in de 
gemeente. Er zijn jaarlijks ca. 220.000 
overnachtingen van toeristen. 

De gemeente leent zich voor wandelen en fietsen 
en kent in de directe omgeving vele fiets- en 
wandelroutes door de bosrijke en Heiderijke 
omgeving op de Veluwe en in de gemeente 
bossen.



it object wordt in verhuurde staat aangeboden. Op 
de begane grond van het object bevindt zich een 
horecabedrijf, genaamd Bistro Voldaan. Op de 
verdieping bevinden zich twee verhuurde studio's en 
één verhuurd appartement. e studio's zijn 
onderverhuurd met toestemming van de  verhuurder. 
Er is een kelder aanwezig. 

Bistro Voldaan staat bekend om haar pure 
gerechten, verrassende wijnen en een warme sfeer. 

e naam zegt het al. Na een gezellige avond eten 
en drinken bij Bistro Voldaan in Heerde, loop je 
met een voldaan gevoel de deur uit. Bistro 
Voldaan is een nieuw, verfrissend restaurant in 
Heerde.

Naast de a la carte kaart is het bij bistro Voldaan ook 
mogelijk om diverse arrangementen af te nemen.  

it kan in het bedrijf, maar Bistro Voldaan 
verzorgd ook de catering op de gewenste locatie.  
Ook voor feestjes is Bistro Voldaan de ideale 
locatie in Heerde. 

Het restaurant beschikt over een mooi terras met 
daarnaast een aparte ruimte voor een feestje, 
babyshower, bruiloft en/of bedrijfsfeest.

https: www.bistrovoldaan.nl 



Bedrijfsruimte 
Via de entree, gelegen aan de Kanaaldijk, komt 
men via het terras in de hal. Vanuit de entree is 
het mogelijk om zowel het restaurant 
rechts  als de feestzaal links  te betreden.

inks van het restaurant bevindt zich een 
gescheiden dames- en heren toiletgroep met 
daarnaast een bar. In de restaurant bevinden 
zich diverse zitplaatsen aan het raam. inks 
achterin het restaurant bevindt zich een lounge, 
welke ook goed als restaurantruimte gebruikt kan 
worden.

e keuken bevindt zich achter de bar. Hier 
bevindt zich ook de toegang naar de kelder. 

Bij binnenkomst in de zaal bevindt zich de bar 
aan de rechterzijde, net als in het restaurant zijn 
hier ook diverse zitplaatsen aan het raam. e 
zaal is geschikt voor ca. 50 personen.

echts achterin de zaal  bevindt zich een 
buffetuimte. Hier bevindt zich ook een doorgang 
naar de keuken en hal/entree naar de verdieping.   
Hier bevinden zich twee studio's en een 
zelfstandig appartement



Het oorspronkelijke bouwjaar van het pand is 
volgens BAG viewer 1 3. In de loop der 
jaren hebben er verschillende uitbreidingen 
plaatsgevonden. e staat van onderhoud is 
goed. en deel van het rieten dak zal 
worden vernieuwd door de eigenaar. 

etselwerk

eels metselwerk, deels 
stucwerk

eels met pannen gedekt, 
deels riet gedekt en deels 
plat dak.

Hout  

Houten kozijnen met 
beneden dubbel glas, op 
de verdieping grotendeels 
dubbel glasen deels enkel 
glas. 

Goed



Voor zover bekend functioneren de technische 
installaties naar behoren.

Cv-combiketel

Cv-ketel/boiler

Voldoende groepen, 
uitgebreide 
elektrische installatie, 
aardlekschakelaars en 
krachtstroom

Aanwezig, aangesloten op het 
openbaar riool

Aanwezig, doorgeschakeld 
naar meldkamer

Aanwezig, doorgeschakeld 
naar meldkamer

Volledig systeem aanwezig 
door het hele pand

eels aanwezig

Niet van toepassing 

Waterontharder, vetvangput



Gegevens via allecijfers.nl of indebuurt.nl per 1 
januari 2018:

Nederland telt 17,3  miljoen inwoners. De 
bevolking is in de laatste anderhalve eeuw meer 
dan vervijfvoudigd. Het bevolkingsaantal zal 
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) toenemen tot 17,8 miljoen in het jaar 2040 
en 17,9 miljoen in 2060.

Heerde is een gemeente in de 
provincie Gelderland. Gemeente Heerde 
heeft afgerond een totale oppervlakte 
van .0 2 hectare, waarvan .  land en 
1  water 100 hectare is 1 km2 . e gemiddelde 
dichtheid van adressen is 09 adressen per km2.

1 .5
.593

 23.300
1. 0
310

Aantal inwoners:
Aantal huishoudens: 

Gemiddeld inkomen per inwoner: 
Aantal bedrijven:  
Waarvan handel en horeca:



adaster
Kadastraal bekend, gemeente Heerde, 
sectie C, nummer 23 , groot 9 0 m2.

i in
Buitengebied van Heerde. Aan het 
Apeldoornschkanaal, aan een doorgaande 
weg. 

ereik aarheid
Auto: goed
Openbaar vervoer: matig
Te voet fiets: goed

e endin en
Woningen, groen en weilanden.

arkeren
Op eigen terrein zijn voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig.

este in e ruik
e bestemming is horeca  met nader 

aanduiding discotheken uitgesloten . 

Voor meer info ruimtelijkeplannen.nl.

etra e
Begane grond : ca. 200 m2.

it aatsen  a a iteit
estaurant 

Terras 
aal 

i nderheden  s
• ichtlocatie  vrijstaand pand
• Terras aan de voorzijde
• feervolle inrichting
• Goede eputatie
• Incl. verhuurde studio s  app.
• Mogelijkheid om exploitatie over te 

nemen. Vraagprijs: € 117.500,--
• De verdieping is momenteel 

verhuurd, maar zou ook kunnen 
fungeren als bedrijfswoning.

: ca. 0 zitplaatsen 
: ca. 0 zitplaatsen 
: ca. 55 zitplaasten

uur vereenk st
odel huurovereenkomst 

Winkelruimte en andere 
bedrijfsruimte in de zin van artikel 
:209 BW.

n an sdatu  
01-09-201  en lopende tot en met
31-0 -2022. aarna telkens zonder
opzegging  verlengd met 5 jaar.

Huurprijs 
De huurprijs van de bedrijfsruimte en de 
studio's / het appartement bedraagt € 
45.500 per jaar, ex btw. De 
huuropbrengst (van huurder) van de 
studio's en het appartement bedraagt € 
20.880,--

ank arantie
r is sprake van een waarborgsom van 3 

maanden huur incl. btw, totaal  
13.310,--.

everin
Het betreft een casco verhuur huur 
situatie.  

i ndere e a in en
Hiervoor wordt verwezen naar de 
huurovereenkomst in de bijlage. 

n eva  van transa tie
In geval een transactie tot stand is 
gekomen zal koper binnen n week de 
waarborgsom moeten storten op de 
stichting derdengelden van de notaris ter 
grootte van 10  van de koopsom. e 
feitelijke oplevering kan in overleg 
worden vastgesteld

Bijlagen 
• Huurovereenkomst
• Bestemmingsplan
• Plattegrondtekening
• Kadaster
• nergielabel
• N N 1010 keuring



€ 485.000,- k.k. (in verhuurde staat)





























ant r ers rt
Wiekenweg 56 B
3515 KL Amersfoort 
info@klaassenbv.nl

ant r u ht 
Rembrandterf 7
5261 XS Vught
info@klaassenbv.nl 

ant r tterda
Maaskade 109B
3071NH Rotterdam
info@klaassenbv.nl

.kvk.n
Alles over een bedrijf starten of 
overnemen, P, KB, internationaal 
ondernemen, financiering, innovatie, 
fraude, AVG en I.

.kadaster.n
Informatie over eigendom en gebruik 
van vastgoed en ruimte in Nederland. 

e informatie is grotendeels openbaar 
en beschikbaar.

. a vie er.kadaster.n  
Basis registratie Adresssen en 
Gebouwen BAG .

.kadastra ekaart.
Gratis online kadasterkaart. 

.rui te i ke annen.n
Bestemmingsplannen, structuurvisies 
en algemene regels die gemaakt zijn 
door gemeentes, provincies en het 

. nne rens.n
Analyse van de zon en de schaduw op 
ieder moment van de dag. 
Is een online kaartendienst van Google 
waarmee geografische locaties 
opgezocht kunnen worden. 

. a s. e.n
Is een online kaartendienst van Google 
waarmee geografische locaties 
opgezocht kunnen worden. 

.a e i ers.n
Bekijk alle cijfers voor Nederland of per 
gemeente, wijk of buurt.

.inde uurt.n
Wat speelt er  in de stad. Actualiteiten, 
nieuws en nieuwtjes.  

. de ket.n
Vindt locaties waar de bodemkwaliteit 
is be nvloed.

.ri ks verheid.n  
Is de website van het ijk. Nieuws en 
informatie van de regering en de 
ministeries op 1 plek.

. e astin dienst.n
tartpunt voor belastingen, toeslagen 

en douanezaken. 

.k aassen v.n
Ga voor meer te koop te huur staande 
horecabedrijven 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




