Te koop:
Bedrijfsexploitatie 'Hotel Parklane'
Amsterdam
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Inleiding
Centraal maar toch rustig gelegen in hartje
centrum te Amsterdam vind je het
karakteristieke 'Hotel Parklane'.
het is een klein 19e eeuws familiehotel met
dertien kamers die elk hun eigen karakteristieke
uitstraling heben.
In verband met de centrale ligging in
Amsterdam is het hotel interessant voor zowel
het toeristisch als zakelijke publiek.
'Hotel Parklane' ligt op steenworp afstand van
dierentuin 'Artis', 'Koninklijk Theater Carré',
'Hortus Botanicus' en de 'Hermitage'.

Het is op loopafstand van de 'Nieuwmarkt',
gekenmerkt door de 'Waag' (oude stadspoort)
en het 'Rembrandtplein'. Het 'Rembrandtplein"
behoort met zijn vele restaurants en terrassen
tot de bekendste uitgaansgebieden van
Amsterdam.
Tot slot is de 'Johan Cruijff Arena' in circa 12
minuten met de tram te bereiken.
.

Bedrijfsomschrijving
'Hotel Parklane' is een rookvrij hotel waar
huisdieren welkom zijn.
Het personeel is meertalig en altijd
bereidt te adviseren in leuke uistapjes en
het verzorgen van tickets. Ook bieden zij
een geldautomaat/bankservice aan.
Het hotel biedt één-/twee-/drie-/vierpersoonskamers aan.
De kamers zijn uitgerust met:
- gratis toiletartikelen
- koelkast
- koffie-/thee faciliteiten
- gratis wifi
- bed met pillowtop
- televisie
- kluis
- bureau
Strijkplank/strijkijzer, haardroger en
babybed zijn op verzoek beschikbaar.
Een schoonmaakservice is dagelijks
beschikbaar.
De kamerprijzen zijn inclusief ontbijt.
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Kenmerken
Bestemming
Horeca
Totale oppervlakte (VVO)
420m²
Grootte kadatraal perceel
244m²
Bouwlagen
5
Bouwjaar
circa 1865
Bouwvorm
bestaande bouw
Huurprijs
€ €76.031 per jaar
Vraagprijs roerende zaken*
€ 1.150.000

Indeling
Via de entree komt men direct in de hal van het
hotel. Aan de rechterzijde van de hal bevindt zich
de trap naar de eerste, tweede en derde verdieping.
Aan de linkerzijde bevindt zich de zitkamer/
dagverbijf. Aan het einde van de gang ligt de
keuken en bevindt zich tevens één van de
hotelkamers.
Onder de trap bevindt zich het toilet.
De overige twaalf kamers zijn verdeeld over de
andere drie verdiepingen. Tevens beschikt het
hotel over een souterrain die momenteel bewoont
wordt door de nachtportier.

* Roerende zaken bestaan uit goodwill,
inventaris en handelsnaam

STATUS

Beschikbaar
Vraagprijs
€ 1.150.000
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Foto's
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Locatie & Ligging

Ligging

Kenmerken omgeving

'Hotel Parklane' is gevestigd in een herenhuis
aan de ' Plantage Parklaan'. Het ligt in een
gebied dat is aangemerkt als beschermd

'Hotel Parklane' heeft een centrale maar toch
rustige ligging.

stadsgezicht.

Bodem

Locatie

Er is geen informatie bekend over deze locatie
ten aanzien van bodemonderzoek en/of
sanering.

'Hotel Parklane' ligt in hartje centrum te
Amsterdam op circa tien minuten loopstand
van het bekende 'Rembrandt'Rembrandt Het
ligt gelegen naast het 'Wertheimpark' en nabij
het 'Joods Historisch Museum' en het
'Verzetsmuseum'.

Bereikbaarheid
Vanaf de A10 is het hotel per auto in circa tien
minuten te bereiken. Vanaf het hotel is het
centrum en het centraal station per tram goed
bereikbaar.
Voor gasten die bij 'Hotel Parklane' verblijven
zijn er de volgende parkeeropties (op basis van
beschikbaarheid):
- Parkeren bij accommodatie aan de weg
- Parkeergarage 'Markenhoven'
- Invalidenparkeerplaats
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Tekst

Locatie

Bestemming
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Het object ligt in het gebied waar het
bestemmingsplan "Oostelijk binnenstad'
van toepassing is. Het besluit-vlak
bestemmingsplan betreft
enkelbestemming ''Gemengd-1'.
Voor het perceel/object zijn de volgende
dubbelbestemmingen van toepassing:
- 'Waarde archeologie L
- 'waarde - Culuurhistorie'
Functieaanduiding: 'specifieke vorm van
horeca - 5 toegestaan op alle bouwlagen

De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden
zijn bestemd voor:
- wonen,
- gebruik ten behoeve van short stay,
- kantoren;
- kantoren met baliefunctie;
openbare en bijzondere voorzieningen, met
uitzondering van
kinderopvankinderopvankinderopvan
- galeries;
- detailhandel, met uitzondering van
smartshops, en voorzieningen ten behoeve
van consumentverzorgende dienstverlening;
- kinderopvang, ter plaatse waar de
aanduiding 'specifieke vorm van gemengdkinderopvang' op de verbeelding is
aangegeven;
- horeca 5 (hotel), op alle bouwlagen, ter
plaatse waar de aanduiding 'specifieke vorm
van horeca 5 toegestaan op alle bouwlagen'
op de verbeelding is aangegeven;

- bedrijven;
- inpandige en ondergrondse
parkeervoorzieningen, uitsluitend voor zover
zij aanwezig zijn ten tijde van de
terinzagelegging van het ontwerp van het plan
en waarvoor tevens een onherroepelijke
garagevergunning is verleend;
- inpandige fietsenstallingen in de eerste
bouwlaag;
- ondergrondse fietsenstallingen, uitsluitend
voor zover zij aanwezig zijn ten tijde van de
terinzagelegging van het ontwerp van het
plan;
- openbare nutsvoorzieningen;
- seksinrichting, uitsluitend ter plaatse waar de
aanduiding 'specifieke vorm van gemengdseksinrichting toegestaan op de eerste
bouwlaag' is aangegeven;
- tuin;
- voorzieningen ten behoeve van
ondergrondse warmte- en koudeopslag;
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Plattegrond Begane grond
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Plattegrond eerste
verdieping
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Plattegrond tweede
verdieping
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Plattegrond derde
verdieping
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Plattegrond souterrain/
kelder
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Kadastrale kaart
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Financiële informatie
In overleg kunnen wij relevante financiële
gegevens ter beschikking stellen, over het
algemeen tijdens een persoonlijk gesprek.

Huurovereenkomst
Model huurovereenkomst Winkelruimte en
andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290
BW. Conform Raad van Onroerende Zaken 2012.

Huur
Huurbetaling: De huurpenningen dienen te
worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Het is niet toegestaan de huurovereenkomst
over te dragen aan een BV.

Huurtermijn: 5 + 5 optiejaren.
De huurovereenkomst is aangegaan voor de
duur van van 5 jaar, ingaande op 1 februari 2017
en lopende tot en met 31 januari 2022. De
huurovereenkomst wordt na ommekomst van
de 5 jaar, behoudens beéndiging van deze
huurovereenkomst door opzegging door
uisluitend huurder voortgezet voor een
uitsluitende periode van 5 jaar.
Na ommekomst van deze 5 jaar wordt deze
huurovereenkomst, behoudens beéndiging van
deze huurovereenkomst door opzegging door
huurder of verhuurder voortgezet voor
onbepaalde duur.
Beéndiging van deze huurovereenkomst door
opzegging vindt plaats door huurder aan
verhuurder of door verhuurder aan huurder
tegen het einde van de lopende huurperiode of,
in geval van een huurovereenkomst voor
onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip, een en
ander met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste één jaar.
Huurindexatie: Jaarlijks, voor het eerst één jaar
na ingangsdatum huurcontract, op basis van de
wijziging van het maandprijs indexcijfer volgens
de Consumentenprijsindex (CPI), reeks, CPI- Alle
huishoudens (2006 = 00) zoals gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

Belangrijke
informatie

Personeel
Overeekomstig artikel 7.662 e.v. van het
Burgerlijk Wetboek dient het aanwezige
personeel te worden overgenomen.
Aantal vaste diensten: 2
Deeltijd: 3
Inventaris
De gehele inventaris is volledig in eigendom.
Voorraad
De aanwezige voorraad valt buiten de vraagprijs
en dient op de dag van overdracht tegen
inkoopprijs te worden overgenomen.
Verrekende kosten
De doorlopende en vooruitbetaalde kosten die
door verkoper vooruitbetaald zijn, zullen naar
rato tussen partijen worden verrekend.
Aanvaarding
In overleg
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Aanvullende
informatie

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Eigendom

vol eigendom

Personen in vaste dienst

Ja

Drank- en Horeca wetvergunning

Nee

Gebruiksvergunning

Ja

Speelautomaten

Nee

Vetvangput

Nee

Terras vergunning

Nee

Brouwerij afname verplichtingen

Nee

Brouwerij bruikleenovereenkomst

Nee

Speelautomatenverplichting

Nee

Kettingbedingen

Nee

Voorkeursrechten / Bijzondere bepalingen

Nee

Leasecontracten

Nee

Legionella preventie

Ja

Huur/huurkoopcontracten

Ja

Beslagen op inventaris of onroerende zaak

Nee

Brandpreventie goedgekeurd

Ja

Warenwet goedgekeurd (https://www.nvwa.nl/)

Onbekend

Boetes/overtredingen/lasten/dwangsommen

Nee

Energielabel

Onbekend

Monument

Ja

Voldoet aan Wet Milieubeheer

Onbekend
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Vrijblijvendheid
Deze presentatie is vrijblijvend en informatief bedoeld.
Forvalue is afhankelijk van de kwaliteit van de door derden
aangeleverde informatie. Daarom kan forvalue niet altijd
aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van deze
informatie. Aan eventuele onvolkomenheden kunnen geen
aanspraken worden ontleend
Ontbindende voorwaarden
Een koop kan tot stand komen onder voorbehoud van
ontbindende voorwaarden. Dat wil zeggen dat de koop tot
stand komt en ontbonden kan worden indien aan bepaalde
– ontbindende – voorwaarden niet is voldaan. Gebruikelijke
ontbindende voorwaarden zijn het voorbehoud van
financiering of het uitvoeren van een bouwkundig
onderzoek van het beoogde object.
Ouderdomsclausule
Voor oudere objecten kan de makelaar besluiten een
ouderdomsclausule in de koopovereenkomst op te nemen.
In zulke gevallen is het verstandig de verkopende makelaar
de ouderdomsclausule toe te laten lichten.
Astbestclausule
De makelaar kan namens de verkopende partij een
asbestclausule toevoegen in de koopovereenkomst. Hierin
wordt de verkoper gevrijwaard van eventuele aanwezigheid
van asbest in het gekochte object. Wanneer een verkoper op
de hoogte is, of had kunnen zijn, van de aanwezigheid van
asbest dient de verkoper dat te melden.
Onderzoekplicht
Een kopende partij heeft een onderzoeksplicht, waarbij deze
partij ook een inspanningsverplichting heeft om onderzoek
te doen naar de staat van het verkochte object. De
onderzoekplicht houdt in dat de koper zowel de
bouwkundige als de juridische staat van een object en de
onderneming moet onderzoeken. Wij adviseren u alle
gegevens te controleren. Wij zijn graag bereid u hierbij te
helpen. Om discretie te betrachten, vragen wij u eerst met
forvalue contact op te nemen. Mogelijk heeft forvalue de
gegevens al in het dossier.
Wet Bibob
De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteit door het
Openbaar Bestuur) geeft gemeenten de bevoegdheid om
vergunningen te weigeren of in te trekken. Dit kan als er
sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning
(mede)gebruikt zal worden ten behoeve van de benutting
van voordelen uit criminele activiteiten of dat de vergunning
gebruikt zal worden voor het plegen van een strafbaar feit.

Disclaimer /
Voorwaarden

Het is ook mogelijk dat de gemeente extra voorwaarden
stelt aan de aanvraag. Bij transacties kan de Wet Bibob
vertraging in het proces opleveren.
WWFT richtlijnen
De WWFT is wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme. Een NVM-makelaar is bij
bemiddeling aan- of verkoop verplicht een clientonderzoek
uit te voeren. De NVM makelaar dient er zeker van te zijn dat
er geen geld witgewassen wordt of een terroristische
activiteit mee wordt gefinancierd. Mocht er een vermoeden
zijn meldt de NVM-makelaar dat bij de daarvoor bestemde
autoriteiten.
AVG
Persoonsgegevens vallen onder de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Voor de privacyverklaring
wordt verwezen naar de website van forvalue
vastgoedspecialisten
Zekerheidstelling/ waarborgsom/ bankgarantie
Na het ondertekenen of zoveel later partijen overeenkomen,
dient koper een waarborgsom van 10% van de koopsom te
storten tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting
van koper. Deze waarborgsom zal bij de notaris worden
gestort als er sprake is van onroerende zaak of op Stichting
Derdengelden forvalue vastgoedspecialisten, als er sprake is
van de verkoop van een bedrijfsexploitatie in een gehuurd
pand of alle andere gevallen. Indien de notaris over de
waarborgsom rente vergoedt, komt koper deze rente toe.
Het is ook mogelijk een bankgarantie van 10% van de
koopsom te stellen in plaats van een waarborgsom te
storten.
Keuze Notaris
De koper betaalt de notaris en is dan ook vrij om te kiezen
bij welke notaris de eigendomsoverdracht moet
plaatsvinden. Tenzij anders staat vermeld in de brochure.
Algemeen
De vermelde oppervlakte (m²) en inhoud (m²) zijn
uitdrukkelijk niet vastgesteld op basis van normering NEN
2580. De vermelde oppervlakte en inhoud zijn indicatief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij
verzoeken u de verstrekte informatie zo discreet mogelijk te
behandelen, niet te vermenigvuldigen (kopiëren, scannen
o.i.d.) of aan derden ter hand te stellen. Ook verzoeken wij u
dringend niet rechtstreeks contact op te nemen met de
ondernemers, zijn personeel of andere personen die een
relatie met het bedrijf hebben. Men is namelijk veelal niet op
de hoogte van de verkoop. Alle benodigde relevante
informatie is via ons kantoor, forvalue vastgoedspecialisten,
te verkrijgen.
Een bezichtiging van het bedrijf vindt 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).
Als u opmerkingen of vragen heeft kunt u altijd met ons
kantoor contact opnemen.
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Over forvalue
Forvalue is opgericht door Dorus Helsen en Koos Schreuder, met als doel gespecialiseerde
diensten te kunnen bieden op het gebied van complex exploitatiegebonden vastgoed.
Wij ondersteunen bij het aankopen van een bedrijf. Forvalue is gespecialiseerd in het
bepalen van de waarde van exploitatiegebonden vastgoed. We zijn als geen ander in staat
het bedrijf dat u op het oog heeft op waarde te schatten en u te adviseren en begeleiden bij
de aankoop of aanhuur hiervan. Door te kiezen voor forvalue als aankoop / aanhuur
makelaar kiest u voor zekerheid. Forvalue zorgt voor een onafhankelijk oordeel van de
waarde van (het pand van) de onderneming. We adviseren u over de gevraagde (huur)prijs
en geven u inzicht in de mogelijkheden van het pand en de onderneming.
Naast bemiddelingswerkzaamheden vallen taxaties ook onder het specialisme van forvalue.
U mag contact met ons opnemen voor de taxatie van exploitatiegebonden vastgoed.
Horecataxaties vertegenwoordigen het grootste deel van de taxaties die forvalue uitvoert.
De taxaties die forvalue uitvoert voldoen aan landelijke regelgeving, waardoor u ervan
verzekerd bent dat onze taxaties uniform en transparant uitgevoerd worden.
Forvalue heeft Nederland als werkgebied. We bedienen niet alleen onze eigen regio, maar
zijn actief in het hele land. Door onze centrale vestiging is reistijd geen bezwaar. Onze
passie ligt in het ontoegankelijke toegankelijk maken.

Tot slot
Voor meer informatie kunt altijd
vrijblijvend contact met ons opnemen:
Dorus Helsen
info@forvalue.nl
Forvalue vastgoedspecialisten
Smallepad 32
3811 MG Amersfoort
Tel: 033-8003225

T
E
W

033 - 80 03 225
info@forvalue.nl
www.forvalue.nl

