


Restaurant Vuur
Hilversumsestraatweg 4
3744 KC Baarn

Gelegen langs de bosrijke weg van Hilversum 
naar Baarn, direct naast het bekende kasteel De 
Hooge Vuursche. Het betreft een prachtige 
boerderij, voorheen een  authentiek koetshuis van 
het kasteel. 

Baarn (Het Vorstelijke dorp) ligt in het midden van 
Nederland aan de Utrechtse zijde van de grens 
van de provincies Utrecht en Noord-Holland, aan een 
van de weinige rivieren die van bron tot 
monding op Nederlands gebied liggen, de 
Eem. De totale gemeente telt 24.764 inwoners (1 
januari 2019, bron: CBS).

Hilversum (Mediastad) is een plaats en gemeente in 
de provincie Noord-Holland en de belangrijkste plaats 
in de landstreek het Gooi. De gemeente 
Hilversum heeft 90.198 inwoners (januari 2019, bron: 
CBS).

In de  omgeving bevinden zich o.a. diverse 
prachtige villa's,  kasteel  De Hooge Vuursche, 
Baarnse Lawn Tennisclub,  de Hilversumsche 
Golf Club, Bosbad de Vuursche, Paleis Soestdijk, 
alles in het prachtige groen gelegen. 

Direct achter Vuur worden mogelijk 3 luxe villa's 
gebouwd voor de verkoop.

Bron: wikipedia.nl 



Restaurant Vuur is opgericht in 2007 en is sindsdien 
gesitueerd op deze prachtige locatie in de Baarnse 
bossen.

Bij Vuur kan men terecht voor een kop koffie, een 
zakelijke afspraak of een feestje en een lunch of diner.

 De inrichting is het midden tussen karakteristiek oud 
en elegant modern met een warme ambiance en 
staat bekend om haar culinaire verrassingen. De 
koks laten zich inspireren door de mooiste 
ingrediënten uit de diverse windstreken. Daarbij 
maken ze uitsluitend gebruik van dagverse 
producten. Vuur heeft een keuken met inkijk op de 
kachels en full-engineering-ovens.

Het restaurant beschikt over ca. 90 zitplaatsen. 
Aan de voorzijde bevindt zich een terras met ca. 
130 zitplaatsen. Vuur beschikt over 
verschillende zalen (met terras)  die gebruikt 
kunnen worden voor vergaderingen, borrels, 
bruiloften, diners en brunches.

Het Koetshuis is geschikt voor maximaal 50 
personen, De Kroonzaal maximaal 34 en de lounge 
met open haard maximaal 22). Naast de zalen is er 
nog een ruimtein het restaurant  naast de keuken 
voor groepen tot maximaal 15 personen. 

De totale capaciteit op de begane grond bedraagt 
160 zitplaatsen (restaurant,lounge, het Koetshuis).

Meer info: www.restaurantvuur.nl 



Bedrijfsruimte 
Entree aan de zijkant van het pand met een ruime hal 
en gescheiden dames- en herentoiletgroep. 

Links bevindt zich een doorgang naar het sfeervolle 
restaurant met open keuken en doorgang naar het 
terras aan de voorzijde.

Rechts van de entree bevindt zich Het Koetshuis met 
een prachtig balken plafond en openslaande deuren 
naar het omsloten terras. 

Op de eerste verdieping bevindt zich de 
Kroonzaal met terras op het balkon. Daarnaast 
bevinden zich hier diverse kantoorruimten en 
opslagruimten.

Er is een ruime kelder aanwezig die in gebruik is 
als opslagruimte. 

Bedrijfswoning
Momenteel niet van toepassing. 



Het bouwjaar van het pand is 1925 (BAG viewer)

Goed 

Opgetrokken uit steen 

Metselwerk

Deels Plat dak/ zadeldak 

Beton / Hout  

Hout deels dubbel/enkel

 Goed



Voor zover bekend functioneren de technische 
installaties naar behoren.

Cv ketel met radiatoren

Boiler 

Voldoende groepen,  
elektrische installatie, 
aardlekschakelaars en 
krachtstroom

Aangesloten op het 
openbaar riool

Doorgeschakeld naar 
meldkamer

Doorgeschakeld naar 
meldkamer

Deels aanwezig

Aanwezig

Niet van toepassing

Waterontharder, 
vetvangput,  
muziekinstallatie, 
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.

De provincie Utrecht is dichtbevolkt en 
centraal gelegen en wordt deels tot de Randstad 
gerekend. De hoofdstad en grootste stad is Utrecht. 
Deze stad was het centrum van het bisdom of Sticht 
Utrecht dat de voorloper was van de huidige 
provincie. De op een na grootste stad van de 
provincie is Amersfoort, gevolgd door Veenendaal, 
Zeist en Nieuwegein. 

Baarn is een gemeente in het gebied Eem en 
Vallei, provincie Utrecht. Baarn heeft een totale 
oppervlakte van 3.301 hectare, waarvan 3.254 
land en 47 water (100 hectare is 1 km2). De 
gemiddelde dichtheid van adressen is 1.577 
adressen per km2. Er wonen 11.017 
huishoudens in Baarn. Het gemiddeld 
inkomen per inwoner in Baarn is € 31.000 per 
jaar. Er zijn in totaal 2905 bedrijven 

Het aantal inwoners in Hilversum is met 
6.349 inwoners toegenomen (afgerond is dat 
7%): van 83.849 in 1995 tot 90.198 in 2019. 
Het aantal inwoners is het aantal personen zoals 
op 1 januari in het bevolkingsregister 
vastgelegd.et gemiddeld inkomen per inwoner in 
Baarn is € 30.000 per jaar. Er zijn in totaal 9900 
bedrijven

Bron: allecijfers.nl



Ligging
Tussen Hilversum en Baarn in de 
Baarnse bossen aan de N415.

Bereikbaarheid
Goed. Bij de A1 en A27 (10 minuten). 
Bushalde is vlakbij.

Belendingen
Villa's, Baarnse bos, Golfclub, 
Tennisbaan, bosbad etc etc.

Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Baarn, 
sectie C, nummer(s) 
1435/1436/1505/1506 groot 3.059 m2.

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

Brandveiligheidseisen
Voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Brouwerijverplichtingen
Geen.

Leveranciersverplichtingen
Geen. 

Inrichtingseisen
Voldoet aan de inrichtingseisen.

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

Huurovereenkomst
Er zal een nieuw huurovereenkomst 
worden opgesteld. 

Object
Hilversumsestraatweg 4 te Baarn

Huuringangsdatum
In overleg

Huurtermijn
5 + 5 huur jaren (in overleg)

Waarborgsom
3 maanden inclusief BTW.

Opleveringsniveau
Casco

Bijzondere afspraken
Onder voorbehoud gunning 
verkoper.

Bijlagen
Inventarislijst met bruikleengoederen 
Vergunningen
Winst- en verliesrekening 
Bestemmingsplan 
Plattegrond tekeningen
Kadaster
Personeelsoverzicht 

Vergunningen
De benodigde vergunningen zijn 
aanwezig.

Personeel
Er is sprake van overname personeel. 
wij hebben een specificatie van het in 
dienstzijnde personeel. 

Metrage/zitplaatsen
Restaurant 90 +15 zitplaatsen 
Lounge 22 zitplaatsen
Terras voor 130 zitplaatsen 
Koetshuis 50 zitplaatsen
Terras 50 zitplaatsen
Kroonzaal 34 zitplaatsen
Terras 30 zitplaatsen
Inventaris/bruikleen
De inventaris verkeert in een goede / 
gebruikte staat. Er zijn 
bruikleengoederen m.b.t. de 
tapinstallatie (4 kranen), 
espressomachine en de 
melkschuimer. Er is een leasecontract 
met Rational voor self cooking center.
Hobert vaatwasmachine 

Bijzonderheden / USP'S 
Vrijstaand pand (Koetshuis) Prachtige 
terrassen
Verschillende zalen 
Stabiele omzet, goed resultaat 
Parkeren op eigen terrein
eventueel onroerendgoed ook tekoop



€ 155.000,00€ 495.000,00



























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




