


Lunchroom Nonna 
Oudestraat 16 
8261 CP Kampen

Lunchroom Nonna is gevestigd in het 
historische centrum van Kampen, op de hoek van de 
Geerstraat en de Oudestraat, het betreft een prachtig 
Rijksmonument.  

Kampen, gelegen in Overijssel, is een Hanzestad met 
een eeuwenlange traditie van handel en scheepvaart.  
De rijkdom van de vroegere historie ziet men dan ook 
terug aan de prachtige monumenten in de oude 
binnenstad. De oude Hanzestad is gelegen aan de 
benedenloop van de IJssel, nabij de uitmonding in het 
IJsselmeer en het Keteldiep. Kampen ligt op het 
Stadseiland Kampen. 

De Hanzestad Kampen is een gezellige en veelzijdige 
stad met een sfeervol historisch centrum. De vele 
musea en attracties, evenementen, een gezellig 
winkel- en uitgaansgebied en een uniek buitengebied, 
staan garant voor één of meerdere dagen genieten.

Ieder jaar wordt Kampen dan ook door de vele 
buitenlandse toeristen bezocht die het oude 
stadscentrum aandoen.

www.wikipedia.nl 
Bron:  www.streetview.nl



Lunchroom Nonna is opgericht in 2017 en is 
sindsdien gesitueerd op de huidige locatie locatie op 
de hoek van de Geerstraat en de Oudestraat met een 
Italiaanse glans. Voor ontbijt en lunch heeft men een 
goede keus uit verschillende luxe, verse, warme en 
koude broodjes of ambachtelijke gebakjes. Voorheen 
zat op deze locatie sinds jaar en dag Croissanterie 
Paris.

De brasserie heeft een ongedwongen en 
gastvrije sfeer. Vele gasten maken gebruik van deze 
mogelijkheid en nemen dan hun laptop mee. Het is 
een ideale plek om te werken en lunchen tegelijk. 

Nonna's broodjes worden de hele dag vers  
gebakken en de vleeswaren komen van de beste 
ambachtelijke slagers en poeliers.

Bij Nonna kan men terecht van dinsdag t/m 
zaterdag van 09:00 tot 17:00 voor ontbijt en lunch. 
Geen tijd om in de gezellige sfeer van Nonna te 
vertoeven? Neem uw broodje mee naar huis of 
werk. Nog iets gezonder? Bij Nonna eet u een super 
ontbijt met door uzelf uitgezochte notenvariatie, vers 
fruit en hangop yoghurt. 

Beleef de passie in de broodjes van Nonna in het 
hart van Kampen; eigentijds, populair, bijzonder en 
smaakvol.

Meer info: www.nonnakampen.nl. 



Bedrijfsruimte 
Entree via het terras op de Oudestraat. Links bevindt 
zich de toonbank, open keuken,  rechts diverse 
gezellige zitplaatsen.

Achterin de zaak bevindt zich een wenteltrap naar de 
eerste verdieping. 

Op de eerste verdieping  bevindt zich een tweede 
zitgedeelte met vide die uitkijkt op de begane grond 
en de winkelstraat. 

Via de trap is de tweede verdieping bereikbaar, ook 
hier bevinden zich diverse zitplaatsen.

Op de derde verdieping bevindt zich de toiletgroep en 
kantoorruimte en toegang naar de vliering. 

Kelder. De kelder is buitenom bereikbaar en hier 
bevindt zich een opslagruimte voor voorraad en 
opslag.

Bedrijfswoning
Niet van toepassing



Het bouwjaar van het pand is rond 1750 

Goed

Metselwerk / beton 

Metselwerk/ schilderwerk

Schuindak / pannen

Hout

Hout v.v. enkel glas

 Goed



Voor zover bekend functioneren de technische 
installaties naar behoren.

Gaskachels

Onbekend

Voldoende groepen,  
elektrische installatie, 
aardlekschakelaars en 
krachtstroom

Aangesloten op het 
openbaar riool

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Afzuiginstallatie (keuken)



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.

Det aantal inwoners in Kampen is met 21.225 
inwoners toegenomen (afgerond is dat 65%): van 
32.562 in 1995 tot 53.787 in 2019. 

Kampen is een gemeente in het gebied IJssel-Vecht, 
provincie Overijssel. Kampen heeft een totale 
oppervlakte van 16.179 hectare, waarvan 14.218 
land en 1.961 water (100 hectare is 1 km2). 

De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.463 
adressen per km2. Er wonen 21.654 huishoudens in 
Kampen. 

Het gemiddeld inkomen per inwoner in Kampen is € 
21.600 per jaar. Er zijn in totaal 4.130 bedrijven 

Bron: allecijfers.nl.



Ligging
Centrum Kampen

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is goed

Auto: Goed
Openbaar vervoer: Goed
Te voet/fiets: Goed

Belendingen
Horecabedrijven, winkels, kantoren en 
woningen/appartementen.

Kadaster
niet van toepassing

Bestemming/gebruik
De bestemming is ‘lunchroom’ Voor 
meer info ruimtelijkeplannen.nl.

Brandveiligheidseisen
Voldoet  aan de brandveiligheidseisen.

Brouwerijverplichtingen
Geen.

Leveranciersverplichtingen
Geen. 

Inrichtingseisen
Voldoet aan de inrichtingseisen.

Huurovereenkomst
De bestaande huurovereenkomst zal 
worden overgenomen middels een 
huurindeplaatsstelling.

Object
Oudestraat 16 te Kampen

Huuringangsdatum
1 februari 2017

Huurtermijn
5 + 5 huur jaren.

Waarborgsom
3 maanden inclusief BTW.

Opleveringsniveau
Casco

Bijzondere afspraken
Geen.

Bijlagen
Inventarislijst
Vergunningen
Winst- en verliesrekening 
Bestemmingsplan 
Plattegrond tekeningen
Kadaster

Vraag de makelaar naar bijlagen.

Vergunningen
De vergunningen zijn aanwezig.

Personeel
Er zijn vaste medewerkers in dienst. 
Verder werkt het bedrijf met 
oproepkrachten. 2 meewerkende 
eigenaren

Metrage/zitplaatsen
Totaal 95 m2.Binnen : 50 zitplaatsen  
Terras: 35 zitplaatsen

Inventaris/bruikleen
De inventaris verkeert in een goede / 
gebruikte staat. Er zijn geen 
bruikleengoederen en/of 
leascontracten.

Handelsvoorraad 
De aanwezig (handels)voorraden 
dienen door op datum van overdracht 
te worden overgenomen tegen 
inkoopprijzen.

Bijzonderheden / USP'S 
Rijksmonumentaal pand
A1 locatie Kampen met veel traffic 
Ruim terrass 
Sfeervolle / Franse inrichting
Professionele website



€ 18.000,00€ 30.000,00
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Kantoor Amersfoort
Wiekenweg 56 B
3515 KL Amersfoort 
info@klaassenbv.nl
033-2581330

Kantoor Vught 
Rembrandterf 7 
5261 XS Vught 
info@klaassenbv.nl 

Kantoor Rotterdam
Maaskade 109B
3071NH Rotterdam
info@klaassenbv.nl

www.kvk.nl
Alles over een bedrijf starten of 
overnemen, ZZP, MKB, internationaal 
ondernemen, financiering, innovatie, 
fraude, AVG en LEI.

www.kadaster.nl
Informatie over eigendom en gebruik 
van vastgoed en ruimte in Nederland. 
De informatie is grotendeels openbaar 
en beschikbaar.

www.bagviewer.kadaster.nl 
Basis registratie Adresssen en 
Gebouwen (BAG).

www.kadastralekaart.com
Gratis online kadasterkaart. 

www.indebuurt.nl
Wat speelt er  in de stad. Actualiteiten, 
nieuws en nieuwtjes.  

www.bodemloket.nl
Vindt locaties waar de bodemkwaliteit 
is beïnvloed.

www.rijksoverheid.nl 
Is de website van het Rijk. Nieuws en 
informatie van de regering en de 
ministeries op 1 plek.

www.belastingdienst.nl
Startpunt voor belastingen, toeslagen 
en douanezaken. 

www.klaassenbv.nl
Ga voor meer te koop/te huur staande 
horecabedrijven naar onze website

www.ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplannen, structuurvisies 
en algemene regels die gemaakt zijn 
door gemeentes, provincies en het 
Rijk.

www.zonnegrens.nl
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. 

www.maps.google.nl
Is een online kaartendienst van Google 
waarmee geografische locaties 
opgezocht kunnen worde. 

www.allecijfers.nl
Bekijk alle cijfers voor Nederland of per 
gemeente, wijk of buurt.



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 makelaar of opdrachtgever. 

Er heeft door de makelaar 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 makelaar 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

joey@klaassenbv.nlE-mail

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




