Objectinformatie
Lochem
Stationsplein 1

Algemeen
BELEGGING TE KOOP
Een horecagelegenheid op toplocatie
Betreft “Brasserie Floris”, gelegen in een zéér fraai en markant gebouw het voormalig stationsgebouw
uit circa 1865 en is in stijl opgeknapt en voorzien van een schitterende serre.
Het pand heeft als horecabestemming Categorie 1.

Ligging en Bereikbaarheid
De gemeente Lochem ligt op een mooi stukje van de provincie Gelderland.
Geliefd bij veel toeristen uit zowel binnen- als uit het buitenland.
Het pand ligt direct aan het spoor, waar dagelijks veel mensen gebruik van maken.
Goed bereikbaar zowel met de auto, fiets en openbaar vervoer.

Indeling en Oppervlakte
De totale oppervlakte van de Brasserie op de begane bedraagt circa 225 m² en de serre is circa 90 m².
Op de 1e verdieping bevindt een leuke bar van circa 175m².
De grondoppervlakte bedraagt in totaal 360 m² eigen grond.

Parkeervoorzieningen
Direct de deur zijn voldoende parkeervoorzieningen beschikbaar en op het tegenover gelegen
parkeerterrein.

Wijze van oplevering / Opleveringsniveau
Wordt in de huidige en verhuurde staat opgeleverd.

Verhuurd
De horecagelegenheid is thans weer verhuurd voor 10 jaar.
Verhuurd voor € 60.000,= per jaar excl. BTW.
Ingangsdatum 1 november 2021.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 850.000,= kosten koper.

Koopovereenkomst
Het koopcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende zaken
(ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Aanvaarding
In overleg.

2
www.immo-rijnstede.nl

Foto’s van het object
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Op de kaart
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Bestemmingsplan
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Artikel 6 Horeca
6.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:


horeca in de categorie I van de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-activiteiten'
in het bestaande gebouw;

alsmede voor:


bijbehorende overkappingen, verhardingen, groen- en watervoorzieningen en
parkeervoorzieningen.

6.2 bouwregels

Op de voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn uitsluitend toegestaan de bestaande gebouwen,
met dien verstande dat:



de oppervlakte van gebouwen maximaal de bestaande oppervlakte bedraagt;
de goot- en bouwhoogte van gebouwen maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte
bedraagt.
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Gebruikelijk na een bezichtiging
1. Na de bezichtiging heeft u een indruk gekregen van het object, maar vast ook vragen die u toch
nog niet gesteld heeft. Dit is niet erg, u kunt contact met ons opnemen via ons e-mail adres:
info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
2. U kunt ook nadenken over een eventueel voorstel. Heeft u wensen of eisen, geef deze dan aan
ons door. Wij kunnen uw voorstel dan bespreken met onze opdrachtgever.
3. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, als u een voorstel heeft gedaan. Uw voorstel
hebben wij dan al besproken met onze opdrachtgever en wij kunnen u informeren of uw
voorstel wel of niet akkoord is en/of een reactie daarop geven.
4. Zodra er overeenstemming is bereikt stellen wij een huur- of koopovereenkomst op. Deze
overeenkomst sturen wij ter goedkeuring in concept naar alle betrokken partijen. Zo kunnen
alle partijen de overeenkomst en de gemaakte afspraken goed nalezen.
5. Hierna volgen er nog verschillende stappen in het traject waar wij u goed zullen begeleiden.
Heeft u hier op voorhand al vragen over, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
6. Zodra alle documenten akkoord zijn maken wij een afspraak voor ondertekening.
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IMMO Rijnstede is actief bij:






koop & verkoop
huur & verhuur
bemiddeling & advies op vastgoedgebied
portefeuille management
taxaties / waardebepalingen

Sterk geconcentreerd
IMMO Rijnstede concentreert zich op de markt van het commercieel vastgoed met name in de Randstad,
met de focus op Leiden. Leiden ligt immers midden in de Randstad, op een kruispunt van hoofdwegen.
Niets van de marktontwikkelingen binnen dat gebied ontgaat IMMO Rijnstede.
Dat is maar goed ook, want het aanbod van goede bedrijfshuisvesting binnen deze regio is erg veelzijdig.
Dat heeft alles te maken met de grote aantrekkingskracht van dit gebied: gunstig gelegen ten opzichte
van Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

To the point
IMMO Rijnstede bestaat reeds vanaf 2000 en heeft een beperkt personeelsbestand met mensen die to
the point, functioneel en professioneel zijn.
Met een zeer uitgebreid netwerk aan hechte contacten binnen het bedrijfsleven en bij lokale overheden.
Die contacten dragen er zeer toe bij dat IMMO Rijnstede permanent goed geïnformeerd is. IMMO
Rijnstede is als business class makelaar actief. Zij helpt de meest uiteenlopende profit en non-profit
organisaties aan de gewenste accommodatie.

Gerenommeerd
IMMO Rijnstede wordt, sinds 1 april 2000, geleid door Bert van der Velden, die al vanaf 1983 actief is in
de bedrijfsmakelaardij en zich mag verheugen in een onberispelijke reputatie, welke hij ook in de
toekomst wil vasthouden. Achter de naam IMMO Rijnstede staat dus wel heel wat ervaring.
Naast ervaring is er ook deskundigheid. Het team van IMMO Rijnstede wil zich onderscheiden met
begrippen als: customer satisfaction, oplossingsgericht, snel, alert, integer, allround en betrokken.

Uw partner in Business
Als gebruiker van vastgoed merkt u dat de dynamiek van uw organisatie nog wel eens in conflict kan zijn
met de inflexibiliteit en immobiliteit van vastgoed. Uw huisvesting past niet meer of voldoet niet meer
aan de wensen van uw organisatie. IMMO Rijnstede is de onafhankelijke adviseur voor de huisvesting
van uw organisatie.
Als eigenaar merkt u dat de stedelijke ontwikkelingen hun invloed uitoefenen op het statische vastgoed.
Het vinden en behouden van de juiste huurders of tijdig inspringen op omgevingsveranderingen zijn
essentieel voor de waarde van uw bezit. IMMO Rijnstede is ook hierbij uw onafhankelijke adviseur voor
een optimaal rendement van uw vastgoed.
Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk!!
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IMMO Rijnstede B.V.

Voor nadere inlichtingen en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact met ons opnemen:
Haagweg 51
2321 AC Leiden
TEL: 071-528 14 14
info@immo-rijnstede.nl
www.immo-rijnstede.nl

Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het
doen van een bod of om in onderhandeling te treden.
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