
Eiland van Maurik 14 te Maurik
Beachbar Eiland van Maurik

De verkoop omvat de overname van de bedrijfsexploitatie bestaande uit 
het demontabele paviljoen, snackwagens, de inventaris, handelsnaam, 
website, goodwill en huurrechten.
Uw contactpersonen voor dit object zijn Jeroen Pontenagel & Aleid Waal



Inleiding

Ten noorden van Maurik ligt het Eiland van Maurik, een 
recreatiegebied waar voor jong en oud iets te doen is. Er is 
een camping, recreatiepark, pitch & putt, theehuis, 
hondenstrand, zeilschool, evenementenlocatie en dit leuke en 
charmante seizoenspaviljoen.

Het bedrijf richt zich met name op de dagrecreanten op het 
terrein, maar de mogelijkheden zijn schier onbegrensd. 

Mede door drukke overige werkzaamheden heeft de 
ondernemer, met pijn in het hart, besloten dat dit paviljoen 
een nieuwe ondernemer verdient.



Algemene gegevens

Locatie en situering

Het Eiland van Maurik ligt ten noorden van Maurik en ten zuiden van de 
Nederrijn en beslaat een oppervlak van circa 220 hectare.

Dit mooie stukje Betuwe is geliefd bij binnenlandse- en buitenlandse
toeristen, maar de mensen uit de omliggende plaatsen weten dit
gebied ook maar al te goed te vinden.

Het Eiland van Maurik is een waterparadijs voor jong en oud. Er is van 
alles te doen; van zwemmen en zonnen tot zeilen, waterskiën en vissen. 
Het bevindt zich in een prachtig natuurlijk gebied vlakbij Maurik in de 
gemeente Buren, ook wel ‘de oogappel van de Betuwe’ genoemd.



Ligging
Redelijk centraal in het land gelegen. Vrij uitzicht naar alle kanten. 
Redelijk zichtbaar vanaf de weg. 

Omschrijving
De beachclub is de plek om lekker te relaxen, een biertje, snackje of 
een ijsje te kopen of te huren voor een zomers evenement.

De verkoop van het bedrijf omvat het demontabele paviljoen inclusief 
alle inventaris en apparatuur alsmede een volledig geoutilleerde 
snackkar (foto) en mobiel verkooppunt voor ijs en drankjes.

BEACHCLUB AAN HET WATER
Een super gezellige beachclub waar je lekker buiten kunt loungen mét 
prachtig uitzicht over het water! Geniet vanaf het sfeervolle terras van 
de ondergaande zon met een heerlijke cocktail in je hand... Dat is pas 
écht vakantie! Verder serveren wij overheerlijke koffie en diverse 
finger foods. En natuurlijk mag een softijsje niet ontbreken!

Terras
Het huurcontract voorziet in de verhuur van het terrein onder het 
paviljoen. Daarnaast is er een terras van 300 vierkante meter vergund!!

Capaciteit
Terras paviljoen circa 30 zitplaatsen. De mogelijkheden van het terras 
zijn bijna onbegrensd. Hier kunnen tot wel 250 gasten zitten.

Doelgroep
Toeristen uit binnen- en buitenland. Bewoners van de omliggende 
plaatsen, dagjesmensen en geschikt voor feesten en partijen.

Concept
Eenvoudig strandpaviljoen in combinatie met toonbankverkoop voor 
wijn, bier, fris, ijs en snacks. Afspraken t.a.v. Openingstijden zijn in de 
huurovereenkomst opgenomen.

Bereikbaarheid
Uitstekend bereikbaar via de A15 en de A12 waarna diverse N-wegen 
naar het Eiland van Maurik voeren. 

Installaties
Het paviljoen beschikt over elektriciteit en water. Waterverbruik zit 
verwerkt in de huurprijs. Elektriciteit wordt per voorschot betaald en 
verrekend.

Parkeren
Ruim voldoende betaalde parkeergelegenheid in de directe omgeving!

Bestemming
Volgens opgaaf van Ruimtelijkeplannen en/of gemeente Gemeente 
Buren is bestemmingsplan “Buitengebied, derde herziening” van 
toepassing. De enkelbestemming betreft ”Recreatie – Eiland van 
Maurik”. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage.

Bijzonderheden
Unieke kans om een seizoensbedrijf te exploiteren en door te 
ontwikkelen!









Juridische informatie
Brandveiligheid: Het bedrijf voldoet volgens de eigenaar aan 

alle gestelde eisen. 

Brouwerijverplichtingen: Er zijn geen brouwerijverplichtingen van 
toepassing.

Speelautomatenverplichting: Er is geen speelautomatenverplichting van 
toepassing.

Huur/bruikleenovereenkomst: De inventaris is in eigendom. Er zijn geen 
huurkoop of huurovereenkomsten op de 
inventaris van toepassing.

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Transactievorm: Bij overname zullen de bestaande 
handelsschulden en- vorderingen voor 
rekening en risico van de huidige eigenaar 
blijven (een zogeheten activa/passiva 
transactie).

Drank- en Er is een drank- en horecavergunning. 
Horecawet (alcoholwet): 

Terrasverunning: Onderdeel van de drank- en
horecawetvergunning.



Juridische informatie Inrichtingseisen: Het bedrijf voldoet volgens opgave van de 
opdrachtgever aan de gestelde inrichtingseisen 
conform de Drank en Horecawet.

Personeel: Er is geen personeel in dienst dat conform de wet 
(Artikel 7:662 BW e.v.) dient te worden overgenomen.

Activiteitenbesluit: Horecabedrijven vallen onder het  Activiteiten-
besluit en de Activiteitenregeling. De meeste 
horecabedrijven hebben geen omgevings-
vergunning milieu of watervergunning nodig.

Vetton: Er is vetton voor het frituurvet aanwezig.



Snackkar IJskar



Terras Binnenzijde



Opslag
De keuken is (semi) open. De afwerking is uitstekend en de 

routing is zeer efficient.

Snackluik



Terras Terras



Financiële informatie

Bedrijfsexploitatie € 175.000,=
Strandpaviljoen, snackwagens, inventaris, handelsnaam, 
website, goodwill en huurrechten* 

Huurprijs bedrijfspand: € 7.250,= per jaar (excl. BTW) 

Huurperiode: 2 jaar (waarna telkenmale 
verlengd met 2 jaar). 

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Huurborg: Thans € 3.500,=

Servicekosten: N.v.t.

Promotiekosten: N.v.t.

Aanvaarding: Per direct

Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar/verhuurder

Referentienummer: B100573

HAP Horecamakelaardij
+31(0)85 760 0229
info@hap-horecamakelaardij.nl

CONTACTPERSOON
Jeroen Pontenagel
jeroen@hap-horecamakelaardij.nl
+31(0)6 202 515 03

* De aanwezige voorraden dienen op overnamedatum 
tegen inkoopwaarde te worden overgenomen.

mailto:info@horeca-adviseurs.nl




HAP Horecamakelaardij
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp

T: +31 (0) 85 760 02 29
W: www.hap-horecamakelaardij.nl
E: info@hap-horecamakelaardij.nl

Jeroen Pontenagel
Horecamakelaar sinds 2007;
Zelfstandig ondernemer sinds 2009;

Specialiteit: 
Aan- & verkoop horecabedrijven. Waardebepalingen en taxaties horecabedrijven, 
huurprijsherzieningen. (Horeca)advies in het publieke en private domein. Lid BOBB.

Johan Jonk
Horecamakelaar sinds 2007;
Zelfstandig ondernemer sinds 2009;

Specialiteit: 
Aan- & verkoop horecabedrijven. Lid VastgoedPro.

Susan Hamelink
Assistent sinds 2007;

Specialiteit: 
Secretariële ondersteuning. Organisatorisch sterk, 

Aleid Waal
Assistent horecamakelaar. Sinds 2019 aan HAP Horecamakelaardij verbonden.

Specialiteit: 
Zeer breed inzetbaar op het gebied van vastgoed. Brede en actuele kennis van zaken. 
Empathisch, maar zakelijk waar nodig.

http://www.horecaadviespartners.nl/
mailto:info@horecaadveispartners.nl


A

A

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

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.

Als u nadere informatie wenst over het object kunt u contact opnemen met ons kantoor. Uw contactpersoon voor dit bedrijf, Jeroen Pontenagel, beschikt over meer 
gegevens dan in deze presentatie vermeld staan. 

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, 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.

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. 

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.

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.

Indien er (mondeling) een koop en verkoop wordt overeengekomen, wordt dat door middel van een door HAP Horecamakelaardij 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 

De notaris ter keuze koper, ingeval er ook sprake van een onroerende zaak transactie is;
De notaris of een stichting derdengelden ter keuze HAP Horecamakelaardij, ingeval er enkel sprake is van de verkoop van een bedrijfsexploitatie;

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.

De WWFT is wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wij voeren bij bemiddeling aan- of verkoop een cliëntonderzoek uit. Wij willen er zeker van zijn 
dat er geen geld witgewassen wordt of een terroristische activiteit mee wordt gefinancierd. Mocht er een vermoeden zijn dan melden wij dat bij de daarvoor bestemde 
autoriteiten.

Horeca Advies Partners heeft een gescheiden taxatie- en verkoopafdeling met als specialisatie bemiddeling (HAP HORECAMAKELAARDIJ) en (huurwaarde)taxaties (HAP 
HORECATAXATIES) van hotels, horecavastgoed en horecabedrijven. 
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BIJLAGEN

• KVK
• Ruimtelijke Plannen
• Huurcontract
• Inventarislijst

• Folder Eiland van Maurik
• Situatietekening
• Plattegrondtekening
• Vergunning
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BIJLAGEN KVK
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BIJLAGEN Ruimtelijke plannen



A

A

BIJLAGEN Huurcontract
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BIJLAGEN Huurcontract
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BIJLAGEN Huurcontract

De huur voor het gebruik van een gedeelte strand, ten behoeve van 
mobiel verkooppunt, gelegen binnen het recreatiegebied het Eiland 
van Maurik.

Huur 2e termijn 2021 bedraagt    3.671,00 21

J.J. Jansen

Hoveniersweg 15

4001HR Tiel

Postbus 6139, 4000 HC Tiel - Bezoekadres: Dorpsstraat 32, 4012 BG Kerk-Avezaath - T 0344 - 68 16 44

Handelsregister Tiel 11045344 - BTW 8089.57.739.B.01

IBAN: NL62 INGB 0678 5549 35 - BIC: INGBNL2A

info@uiterwaarde.nl - www.uiterwaarde.nl

Uit®waarde is de handelsnaam van B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied

FACTUUR
Factuurnummer:  2216210  / 20738

Datum: 26-08-2021 Te betalen vóór: 09-09-2021

Omschrijving Bedrag in € BTW %

grondslag BTW bedragBTW-uitsplitsing:

Leveringen/diensten 21% BTW:    3.671,00      770,91

 3.671,00    770,91Totaal:

Factuurbedrag in €    4.441,91
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BIJLAGEN Inventarislijst
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BIJLAGEN Folder Eiland van Maurik
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BIJLAGEN Situatietekening
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BIJLAGEN Plattegrondtekening
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BIJLAGEN Vergunning


