Oudeweg 2, 8077 SR Hulshorst
Vraagprijs € 1.075.000,- kosten koper

Omschrijving
TE KOOP BELEGGINGSOBJECT
Oudeweg 2 te Hulshorst.
OBJECT
Aan de doorgaande weg, op een zichtlocatie in Hulshorst gelegen horecapand met bedrijfswoning. In het pand is een
Chinees specialiteiten restaurant gevestigd. Het pand is gebouwd omstreeks 1970 en in 2005 verbouwd
en uitgebreid. Het terrein is grotendeels ingericht als parkeerterrein met gedeeltelijk een siertuin.
LIGGING
Het pand is gelegen aan een doorgaande weg van Nunspeet naar Hierden/Harderwijk en op ca. 5 autominuten van
Wellnessresort De Zwaluwhoeve. In de directe omgeving vindt men hoofdzakelijk woonbebouwing, deels recreatieve
voorzieningen en beperkte bedrijvigheid.
VERHUURBARE VLOEROPPERVLAKTE
Bedrijfsruimte (ca. 905 m2):
Entree, restaurant (ca. 718 m2), speelruimte, toiletgroep met minder validen toilet, opslagruimte, keukenruimte,
magazijnruimte met koel-en vriescellen en opslagruimte.
Bedrijfswoning (inhoud ca. 830 m3):
Begane grond: entree, hal, woon-/eetkamer, keuken, badkamer, separaat toilet en bergruimte.
Verdieping: overloop met toilet, badkamer, bergruimte-/ en opslagruimte, 7 slaapkamers en een dakterras.
VOORZIENINGEN
Uitgebreide elektrische installatie met krachtstroom;
Airconditioning;
Koel-/vriesinstallatie;
Boiler (120 liter);
Extra boiler t.b.v. de bovenwoning;
2x CV-installatie (Remehe Calenta 2015 en Nefit Ecomline HR Excellent ca. 2005);
Afzuiginstallatie;
Vetput;
Koel- en vriescel;
Horecakeuken met spoelinrichting;
Toiletgroep met minder validen toilet;
Doucheruimte voor personeel.
HUUROVEREENKOMST
- verhuurd sinds 01 februari 2013 aan de heer H. Zhang, mevrouw X. Chen, de heer X.Z. Hu en de heer B. Zhou
(Wokland);
- expiratiedatum: 28 februari 2023;
- huurprijs: € 75.000,-- per jaar.
- huurkorting over het jaar 2019: € 125,- per maand (= € 1.500,- per jaar);
OPLEVERING
In verhuurde staat.
AANVAARDING
In overleg.
VRAAGPRIJS
€ 1.075.000,-- k.k. exclusief omzetbelasting.
CONTRACT
Model koopovereenkomst voor Bedrijfs-onroerendgoed (model 2015).

BANKGARANTIE
10% van de koopsom, te storten bij ondertekening van de koopovereenkomst, vervalt op de dag van
notarieel transport.
OVERDRACHTSBELASTING
Over de koopsom is overdrachtsbelasting door koper verschuldigd.
OMZETBELASTING
Over de koopsom is omzetbelasting verschuldigd. De wettelijk verschuldigde omzetbelasting
komt voor rekening van koper.
WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en
kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor door koper een kopie geldig legitimatiebewijs van de
tekenbevoegde (zonder foto en BSN) dient te worden aangeleverd.
PRIVACY
Brandt Bedrijfsmakelaars respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op
een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
DISCLAIMER
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken
Aanmelding
Bestemming
Nevenbestemming
Bouwjaar
Bouwvorm
Oppervlakte VVO
In units vanaf
Aantal etages
Opleveringsniveau
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten

In verkoop genomen
Belegging
Horeca
1970
Bestaande bouw
1050 m²

Locatie
Adres gegevens
Adres
Postcode / plaats
Locatiekaart

Oudeweg 2
8077 SR Hulshorst

Foto's

Kadaster
Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort
Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort

Oudeweg 2
8077 SR Hulshorst
Nunspeet
H / 3536
180 m2
Volle eigendom
Oudeweg 2
8077 SR Hulshorst
Nunspeet
H / 3537
1.720 m2
Volle eigendom

Informatie
Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het
uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod, worden onze opdrachtgevers en wij niet
gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand
indien in alle opzichten, en derhalve ook op ondergeschikte punten, overeenstemming wordt
bereikt.
Bovenstaande gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Eventuele afwijkingen en/of
fouten worden niet uitgesloten, zodat aan deze gegevens geen rechten kunnen worden ontleend.
Brandt Bedrijfshuisvesting en zijn opdrachtgever aanvaarden in deze geen enkele
aansprakelijkheid.
Disclaimer
Brandt Bedrijfshuisvesting stelt deze brochure met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie
in de brochure juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen,
kunnen echter voorkomen, waardoor Brandt Bedrijfshuisvesting de juistheid en volledigheid van
de getoonde gegevens niet kan garanderen.
Indien u uitsluitend op basis van de informatie uit deze brochure de beslissing neemt om
verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te
voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen wij
u er expliciet op wijzen dat Brandt Bedrijfshuisvesting niet aansprakelijk is voor de (financiële)
schade die voortvloeit uit uw beslissingen.
Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

