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Deze brochure betreft een vrijblijvende aanbieding.



“Gelegen in de historische Hanzestad Harderwijk”
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INLEIDING

In de sfeervolle straatjes van de 

binnenstad van Harderwijk is restaurant 

De Dolle Griet gelegen. 


Een knus restaurant, met authentieke 

gewelvenkelder, waar gasten zich thuis 

voelen en kunnen genieten van de Frans 

georiënteerde gerechten.
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KENMERKEN

Naam

Adres

Internetsite

Aard activiteiten

Oppervlakte

Terras

Bouwjaar

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

Energieklasse

Parkeergelegenheid

Capaciteit

Restaurant:

Gewelvenkelder:

Terras:

De Dolle Griet

Bruggestraat 22, 3841 CP Harderwijk

www.dollegriet.nl

Restaurant

circa 142 m²

Aanwezig

1969

Goed

Goed

Ten tijde van de overdracht wordt een geldig energielabel overlegd

In de omgeving van het bedrijf is voldoende parkeergelegenheid

35 zitplaatsen

20 zitplaatsen

8 zitplaatsen

Appartement


Op de eerste verdieping bevindt zich een appartement, dat op dit moment is opgesplitst in 2 wooneenheden.


Beide wooneenheden beschikken over een eigen slaapkamer en woonkamer. De keuken en de badkamer zijn 

voor gemeenschappelijk gebruik.


Er is aan de achterzijde van het object een eigen opgang naar het appartement. De beide wooneenheden 

worden op dit moment verhuurd.





De huurinkomsten bedragen op dit moment € 13.230,= per jaar.
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BEDRIJFSCONCEPT

Restaurant De Dolle Griet is een kleinschalig en 

informeel restaurant waar gasten in een ontspannen 

ambiance kunnen genieten van vers bereide Frans 

georiënteerde gerechten. 





Het restaurant staat bekend om de uitsekende prijs-

kwaliteitverhouding en in de afgelopen 27 jaar heeft 

het restaurant een  grote groep vaste gasten 

opgebouwd.

De Dolle Griet is op donderdag tot en met maandag 

vanaf 17.00 uur geopend. Op dinsdag en woensdag is 

het restaurant gesloten. 





De belangrijkste doelgroep van het restaurant is de 

particuliere gast, maar ook de toeristen die 

Harderwijk bezoeken weten De Dolle Griet goed te 

vinden.


De gemiddelde besteding per pesoon bedraagt circa 

€ 44,00. 

Het restaurant beschikt over circa 35 zitplaatsen. De 

gewelvenkelder is uitstekend geschikt voor kleine 

groepen, er kunnen circa 20 gasten plaatsnemen.





Aan de voorzijde van het restaurant is een klein 

terras met 4 tafels aanwezig.
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LIGGING

Harderwijk is een stad en gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt circa 48.500 inwoners. 


De stad Harderwijk zelf kent ongeveer 44.000 inwoners, het overige deel woont in het buitengebied, waarvan 

ongeveer 3.000 in het dorp Hierden.





Harderwijk is een Hanze- en vestingstad dat ligt aan de rand van de Veluwe en aan het Wolderwijd, ongeveer 

halverwege tussen Zwolle en Amersfoort. Het is het regionale verzorgingscentrum voor de Noordwest-

Veluwe. 





De schilderachtige binnenstad van Harderwijk is in 1969 tot beschermd stadsgezicht verklaard en telt 

tegenwoordig een kleine honderd rijksmonumenten. Harderwijk kent veel toerisme, onder meer vanwege het 

dolfinarium, stadsstrand, sauna- en welnessresort De Zwaluwhoeve en jachthavens aan het Wolderwijd/

Veluwemeer. Al 30 jaar wordt traditiegetrouw het toeristenseizoen geopend in het tweede weekend van juni 

met de Aaltjesdagen.
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BEDRIJFSPAND

Het bedrijfspand is in 1969 

gebouwd en verkeert in een 

goede staat van onderhoud. 





Het pand is door de jaren heen 

aangepast en gemoderniseerd. 
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TECHNISCHE INSTALLATIES

Het restaurant wordt verwarmd door 

middel van radiatoren. Warm water in het 

restaurant wordt door middel van een 

geiser verkregen.


Het restaurant is aangesloten op het 

openbaar riool. Er is geen vetvangput 

aanwezig, door de gemeente Harderwijk 

is een ontheffing verleend. 


Het appartement beschikt over een 

nieuwe cv-combiketel (2021).


De elektrische installatie is in 2021 NEN 

gekeurd.
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FOTO'S
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JURIDISCHE ASPECTEN

Terrasvergunning:


Aanwezig.






Gebruiksvergunning/gebruiksmelding:


Er is, volgens opgave van de opdrachtgever, een 

gebruiksvergunning verleend. 






Activiteitenbesluit:


De melding in het kader van het Activiteitenbesluit is 

gedaan. 






Drank- en Horecawet:


Het bedrijf voldoet aan de in de Drank- en 

Horecawet gestelde inrichtingseisen.


In  het kader van de Drank- en Horecawet is er een 

restaurantvergunning afgegeven.






Rechtsvorm:


Het bedrijf wordt gevoerd als een eenmanszaak. Bij 

overname zullen de bestaande handelsschulden en –

vorderingen voor rekening en risico van de huidige 

eigenaar blijven (een zogeheten activa/passiva 

transactie).

Brouwerijverplichtingen:


Op het bedrijf rust geen brouwerijverplichting.






Energielabel:


Ten tijde van de overdracht zal door verkoper een 

energielabel worden overlegd.






Personeel:


Er is 1 kok in dienst die conform de wet (Artikel 

7:662 BW e.v.) dient te worden overgenomen.






Bestemmingsplan:


Binnen het vigerend bestemmingsplan “Binnenstad” 

is de huidige exploitatie toegestaan. 


De enkelbestemming is 'Centrum-detailhandel', met 

de lettertekenaanduiding 'Horeca categorie h-b1.
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VRAAGPRIJS

Bij overname wordt een huurovereenkomst conform het ROZ model 2012  opgesteld.


De looptijd bedraagt 5 jaren met 5 optiejaren.


De huur betreft het gehele pand, inclusief het verhuurde appartement. Deze genereert een huur van 


€ 13.230,= per jaar.





De voorkeur van de verkoper gaat uit naar verhuur van het bedrijfspand. Verkoop behoort echter ook tot de 

mogelijkheden. De vraagprijs voor het bedrijfspand bedraagt in dat geval € 560.000,= k.k.





De onderneming bestaat uit de bedrijfsinrichting, inventaris, handelsnaam, website en goodwill.





De voorraden dienen te worden overgenomen op basis van de aanwezige voorraden per overnamedatum 

tegen de geldende inkoopprijs.

Onderneming € 80.000,=

Huur bedrijfspand € 35.000,= excl. btw per jaar
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OVER DEZE PRESENTATIE

1) Deze presentatie is vrijblijvend, informatief bedoeld en geldt niet als aanbod.



2) Deze presentatie is door ons met zorg samengesteld. Omdat wij afhankelijk zijn van gegevens die ons door derden zijn aangeleverd, 

kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan. Aan eventuele onvolkomenheden kunnen geen aanspraken worden ontleend en 

hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.






3) Als u nadere informatie wenst over het bedrijf kunt u contact opnemen met ons kantoor. Uw contactpersoon voor dit bedrijf, 


Berjan van de Weerd, beschikt over meer gegevens dan in deze presentatie vermeld staan. 



4) Wij adviseren u, alle voor u van belang zijnde gegevens te controleren. Voor zover mogelijk zijn wij graag bereid u hierbij te helpen 

Indien u contact opneemt met overheidsinstanties, banken, brouwerijen en dergelijke, wilt u dan in verband met de discretie van de 

huidige ondernemer(s), eerst met ons contact opnemen. Mogelijk hebben wij de gegevens al in ons dossier.






5) Wij verzoeken u de aan u verstrekte informatie zo discreet mogelijk te behandelen, niet te vermenigvuldigen (kopiëren, scannen 

o.i.d.) of aan derden ter hand te stellen. Bent u niet geïnteresseerd, vernietig dan de presentatie of retourneer hem.



6) Wij verzoeken u dringend niet rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemers, zijn personeel, zijn accountant, zijn 

leveranciers of andere personen die een relatie met het bedrijf hebben. Men is veelal niet op de hoogte van de verkoop. Alle benodigde 

relevante informatie is via ons kantoor te verkrijgen. Stel een vragenlijst op en verstuur die per email naar de contactpersoon.






7) Bezichtigingen van het bedrijf vinden alleen plaats na afspraak en in aanwezigheid van de vermelde makelaar of een door hem aan 

te wijzen plaatsvervanger. Indien u uw nieuwsgierigheid niet kan onderdrukken kunt u het bedrijf ALS GAST een bezoek brengen 

tijdens openingstijden. Gedraag u dan a.u.b. als gast en laat niets merken aan medewerkers en de ondernemer(s), geef opmerkingen/

vragen na uw bezoek aan ons kantoor door.



8) Slechts bij hoge uitzondering wordt door ons een optie of voorkeursrecht verleend op een door ons aangeboden object. Een 

verstrekte optie of voorkeursrecht wordt door ons schriftelijk bevestigd onder vermelding van de voorwaarden waaronder deze is 

verstrekt. Alleen schriftelijke biedingen met daarin alle voor u van belang zijnde voorwaarden, worden door ons geaccepteerd.






9) Indien er (mondeling) een koop en verkoop wordt overeengekomen, wordt dat door middel van een door AWHoreca Makelaars 

opgestelde koopovereenkomst vastgelegd. Het concept daarvan kunt u, indien gewenst, tevoren in kopie ontvangen. De koper dient 

binnen circa twee à drie weken na tekenen van de overeenkomst een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom, gebruikelijk ter 

grootte van 10% over de koopsom, wordt gestort bij: 


I.	De  notaris, ingeval er ook sprake van een onroerende zaak transactie is;


	I.	�Stichting Derdengelden AWHoreca Makelaars, in geval er sprake is van verkoop van een bedrijfsexploitatie in een gehuurd pand 

of in alle andere gevallen.



10) Alleen als de koper een bod onder uitdrukkelijk voorbehoud(en) heeft gedaan (en als dit schriftelijk is vastgelegd), kan in de 

overeenkomst een ontbindende voorwaarde worden opgenomen bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een financiering.






11) Wij kunnen u doorverwijzen naar een onafhankelijke deskundige, die financieringsaanvragen voor horecabedrijven begeleidt. Wilt 

u doorverwezen worden, stuurt u dan een verzoek per email naar info@awhm.nl of kijk op de site www.awhm.nl 



12) AWHoreca Makelaars is onderdeel van de AWHoreca Adviesgroep, een fullservice horeca adviesorganisatie, bestaande uit 

makelaars, taxateurs en bedrijfsadviseurs. Bij vragen/advies over deze zaken kunt u bij de contactpersoon terecht of kijk op 

www.awhm.nl. Wij kunnen u bijstaan bij alle onderdelen die u tegenkomt bij de start en/of exploitatie van uw horecaonderneming!
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BIJLAGE: kadaster
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BIJLAGE: kadaster
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BIJLAGE: kadaster
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BIJLAGE: plattegrond restaurant
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BIJLAGE: plattegrond kelder
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BIJLAGE: plattegrond berging
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BIJLAGE: bestemmingsplan
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BIJLAGE: bestemmingsplan
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BIJLAGE: bestemmingsplan
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BIJLAGE: bestemmingsplan
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BIJLAGE: bestemmingsplan



“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”

Voor meer informatie over dit object kunt u 

contact opnemen met AWHoreca Makelaars

AWHoreca Makelaars



Bisschopswetering 96, 8293 PA Kampen


Tel: (088) 4600 640 | Fax: (084) 75 82 401


info@awhm.nl | www.awhm.nl
Berjan van de Weerd RM RT



bvdweerd@awhm.nl | 06-27870372


