


Nunspeet ligt ten noorden van Harderwijk, ten zuiden 
van Elburg en ten westen van Epe.

Restaurant Suzanna
Montageweg 35 
Hal 36, unit 36207
1948 PH Beverwijk

Restaurant Suzanna is gelegen in de altijd gezellige 
Bazaar van Beverwijk, ook wel de Zwarte Markt 
genoemd. Het betreft een hoek (horeca) 
bedrijfspand gelegen in Hal 36, naast het 
marktkantoor. Het grote terras aan de voorkant van 
het object ligt aan de Boulevard, de drukke 
hoofdstraat vanuit waar de hallen bereikt kunnen 
worden. De locatie kan dan ook binnen De Bazaar 
getypeerd worden als een A1 locatie. 

De Bazaar bestaat al sinds 1980 en is een unieke 
combinatie van winkels, outlets, kramen en 
restaurants. In totaal heeft De Bazaar 100.000 m²  
winkel oppervlakte en is er voor 70.000 m² aan 
overdekte hallen, 15 stuks in totaal. Ieder weekend 
trekt dit dan ook vele bezoekers, circa 40.000 en is 
na de Efteling de meest bezochte attractie in 
Nederland. 

De openingstijden van De Bazaar zijn op vrijdag 
vanaf 12.00 tot 18.00 uur en zaterdag en zondag 
vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur. 

Beverwijk is een stad en gemeente in Midden-
Kennemerland in de Nederlandse provincie Noord-
Holland. De gemeente bestaat uit de stad Beverwijk 
en het dorp Wijk aan Zee.



Restaurant Suzanna bestaat al sinds de oprichting 
van De Bazaar en is altijd op de huidige locatie 
gesitueerd. Het is destijds ook vernoemd naar de 
dochter van de eigenaar van De Bazaar. De huidige 
eigenaar van Restaurant Suzanna heeft het sinds 
november 2017 in zijn bezit gekregen. 

Het bedrijf kan getypeerd worden als een 
restaurant met een wereld keuken. Van een 
Hollandse kroket tot uitgebreide mixed grill schotels 
zijn er te verkrijgen. Het restaurant staat bekend om 
een goede prijs-/kwaliteit verhouding. En daarom 
onder De Bazaar bezoekers een populaire plek 
voor een hapje en een drankje. Gedurende de hele 
dag is het een zoete inval, waaronder ook de vele 
Duitse bezoekers van De Bazaar.

Het restaurant biedt binnen ruimte aan max. 60 
zitplaatsen en heeft een oppervlakte van zo'n 80 
m². Een zeer sterk punt van het object is het grote 
terras aan de voorkant. In totaal circa 80 m² met 80 
zitplaatsen. Het object is uitermate geschikt voor de 
toeristische doelgroep en de vele bezoekers van De 
Bazaar en heeft veel potentie. 

Het restaurant is geopend op de dagen dat De 
Bazaar ook open is. De openingstijden zijn vrijdag 
tot en met zondag van 08.00 tot 22.00 uur. 

http://www.jacketz.nl/nl/


Via de entree aan de voorzijde van het pand kom je het 
restaurant binnen aan de linkerzijde. Het is een brede 
ruimte met aan de voor- en rechterzijde grote ramen, 
die zorgen voor veel lichtinval. Voor de ramen zijn 
diverse tafels opgesteld voor 4 personen. De totale 
oppervlakte is ca. 80 m² .

Aan de linkerzijde van het restaurant bevindt zich de 
logisch geplaatste bar en keuken met koffie-
zetautomaat, een Kebab grill, heteluchtoven, frituur 
gedeelte en rondom voorzien van professionele 
afzuiginstallatie.  

Tevens is er vrij recent een extra ruimte gecreëerd. 
Deze ruimte is toegankelijk aan de achterkant van het 
restaurant en geeft zowel links als rechts extra 
opslagruimte. Hier bevinden zich de vriezer en 
koelingen, als mede extra opberg / voorraad ruimte.

Het ruime terras bevindt zich aan de voorzijde van het 
restaurant en ligt in het verlengde van het restaurant. 
Aan de rechterzijde is het terras voorzien van 
windschermen, waardoor men al vrij snel bij droog 
weer heerlijk buiten kan zitten. Daarnaast zijn er ook 4 
grote parasols aanwezig voor als de zon begint te 
schijnen. 

Om iedereen die langs het terras loopt te bereiken 
staat er vooraan op het terras een counter opgesteld 
waar ook slush puppy wordt verkocht. Door hier al 
contact te leggen met het winkelende publiek, trekt de 
zaak veel bezoekers. Ook in de directe omgeving van 
het restaurant zijn bankjes vanuit De Bazaar opgesteld 
waar men kan genieten van een heerlijk gerecht van 
restaurant Suzanna. 



Het oorspronkelijke bouwjaar van het pand is 1987.

Redelijk

Staal / beton

Aluminium platen en grote 
raampartijen

Hout met dubbelglas

Betonvloer is afgewerkt met 
tegels. 

Plat bitumen dak

Goed

*www.kcaf.nl/funderingsviewer/

Gootconstructie



Voor zover bekend functioneren de technische 
installaties naar behoren.

Geen

Geiser

Voldoende groepen, uitgebreide 
elektrische installatie, met o.a. 
aardlekschakelaars

Niet van toepassing, er zijn 
openbare toiletten op De 
Bazaar aanwezig

Niet aanwezig 

Niet aanwezig

Afzuiginstallatie in de keuken en 
een airco

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Niet van toepassing 



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.

Beverwijk is een stad en gemeente in Midden-
Kennemerland in de Nederlandse provincie Noord-
Holland. De gemeente telt 41.176 inwoners en heeft 
een oppervlakte van 19,60 km². De gemeente maakt 
deel uit van de samenwerkingsregio IJmond. De 
gemeente bestaat uit de stad Beverwijk en het dorp 
Wijk aan Zee.

39.005

 17.805

€ 24.951
3.635

Aantal inwoners woonplaats: 
Aantal huishoudens: 

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

Bron: allecijfers.nl

1.155



Kadaster
Kadastrale aanduiding: Beverwijk, 
sectie A, nummer 9302.

Ligging
Aan de hoofdstraat van De 
Bazaar / Zwarte markt. 

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

Belendingen
Horecabedrijven, winkels, kantoren en 
woningen/appartementen.

Parkeren
Tegen betaling op één van de vijf 
parkeerplaatsen van De Bazaar

Bestemming/gebruik
De bestemming is ‘Recreatieve 
markten'. Voor meer info 
ruimtelijkeplannen.nl.

Brouwerijverplichtingen
Geen brouwerijverplichting.

Leveranciersverplichtingen
Geen leveranciersverplichting 

Brandveiligheideisen
Voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Inrichtingseisen
Voldoet aan de inrichtingseisen.

Vergunningen
De vergunningen zijn aanwezig. 

Personeel
Er is 1 oproepkracht werkzaam met 
een onbepaalde tijdscontract

Metrage 
Bedrijfsruimte:          ca. 80 m² en het terras is 
ca. 80 m²  

Zitplaatsen/capaciteit
Restaurant: 

Inventaris / bruikleen / lease
De aanwezige inventaris bevindt zich in 
goede staat. Er zijn geen bruikleen- 
leasecontracten.    

Voorraden
De vraagprijs is excl. handelsvoorraden. 
En dienen te worden overgenomen tegen 
de inkoopprijzen 

Bijzonderheden / USP's

Huurovereenkomst
De bestaande huurovereenkomst 
zal worden overgenomen middels een 
huurindeplaatsstellingsovereenkomst.

Object
Montageweg 35, Hal 36, unit 36207, 
1948 PH Beverwijk

Huuringangsdatum
1 november 2017

Huurtermijn
3 + 3 huur jaren

Waarborgsom
ca. 1 maand huur

Bijlagen
• Huurovereenkomst
• Kadaster
• KVK uittreksel

• Onderdeel van De Bazaar met
vele bezoekers

• Fantastisch terras
• Huurprijs is inclusief GWL en

terrasvergunning

Terras: 
ca. 60 zitplaatsen 
ca. 80 zitplaatsen 



€ 75.000,00
goed bedraagt circa:

€ 45.000,00
per jaar, excl. BTW, incl gas, 
elektra, servicekosten en afzuiger































Kantoor Amersfoort
Wiekenweg 56 B
3515 KL Amersfoort 
info@klaassenbv.nl

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 worden. 

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. (Jamie) Kleijne 
Wiekenweg 56B
3815 KL Amersfoort
Telefoon  033 258 133 006 45 21 01 58 

j.kleijne@klaassenbv.nlE-mail

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




