
Van Hasseltweg 12, Bergen aan Zee 


SummerTime Appartementen & Studio's 



Wonen én ondernemen op het 
mooiste plekje van Nederland! 




Het pand bestaat uit een ruime woning met 

recreatiebedrijf. Het voormalig pension is in 


2016/2017 verbouwd tot woning met twee studio's 

en een appartement. De drie accommodaties 

beschikken over eigen sanitair en terras. Het bedrijf 

wordt door de eigenaresse sinds 2016 met 

gedrevenheid succesvol gerund onder de naam 

'SummerTime'. De woning met 233 m² 

woonoppervlak heeft een eigen dakterras en 

separate entree die volledig is afgescheiden van de 

accommodaties. 





Het vrijstaande pand ligt op loopafstand van de 

stranden en duinenrij van Bergen aan Zee. 

Ruime gebruiksmogelijkheden 


Horeca, wonen en/of een combinatie 
hiervan! Zie voor aanvullende 
informatie pagina 22 van deze 
brochure. 





Perceeloppervlakte

379 m²





Totale gebruiksoppervlakte 

339 m²





Oppervlakte recreatie



106 m² bestaande uit twee studio's 
(totaal 53 m²) en een appartement van 
53 m² (verdeeld over de begane grond 
en verdieping) 





Oppervlakte woning

233 m² verdeeld over het souterrain en 
de begane grond. 




Bouwjaar



1935




Renovatiejaar

2016/2017





Bedrijfsexploitatie

De bedrijfsexploitatie van SummerTime 
bestaande uit inrichting, inventaris, 
goodwill en handelsnaam wordt ter 
overname aangeboden. 

Status



Beschikbaar

Vraagprijs 


onroerende zaak



€ 2.150.000,- k.k.

Kenmerken



De woning; elke dag opnieuw een vakantiegevoel!  

In deze woning staan privacy, ruimte en een 

stijlvolle en luxueuze afwerking centraal. De 

woning is afgescheiden van de accommodaties 

waardoor werk en privé uitstekend gescheiden 

kunnen worden. De woning is tijdens de 

renovatie in 2016/2017 volledig vernieuwd. 





De woonkamer met open keuken bestaat door 

de speelse trapverhoging uit twee delen met 

onder andere een eigen werkplek. Vanuit de 

woonkamer met grote raampartijen bereikt u 

het dakterras van circa 23 m² aan de achterzijde. 


Aan de voorzijde van de woning is een extra 

kamer aanwezig. Op de begane grond bevindt 

zich verder een toilet en de trapafgang naar het 

souterrain.

















Via het eigen terrein aan de achterzijde van de 

woning betreedt u het souterrain. In het 

souterrain vindt u de ruime slaapkamer met 

raampartijen en aangrenzende inloopkast. De 

stijlvolle badkamer met inloopdouche, dubbele 

wastafel en toilet wordt verwarmd middels 

vloerverwarming. In het souterrain bevinden 

zich verder een wijnkelder en diverse 

voorraadruimtes. 





De woning heeft een goed afwerkingsniveau en 

is van alle luxe en gemakken voorzien. 
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Stijlvolle leefkeuken

Centraal in de woning bevindt zich de 

stijlvolle leefkeuken uitgerust met 

Quooker, kookveld met ingebouwd 

BORA afzuigingmechanisme, 


twee Bauknecht ovens (waarvan een 

combi-oven), ingebouwde koelkast en 

AEG vaatwasser (2021). De separate 

koelvriescombinatie is ter overname 

beschikbaar.  
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SummerTime  

Appartementen & Studio's 

Het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaren 

een eigen gastenbestand opgebouwd. 

De buitengewoon positieve reviews, 

boekingen via eigen kanalen en vele 

terugkerende gasten onderstrepen dit. 





Gasten zijn voor circa 90% afkomstig uit 

Duitsland. De doelgroep bestaat uit de 

toeristische markt. De bezettingsgraad 

bedroeg de afgelopen jaren zo goed als 

100% in het hoogseizoen met 75 tot 80% 

bezetting in de schouderseizoenen. De 

gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad 

bedraagt 75%. Boekingen voor het 

hoogseizoen van 2023 zijn reeds 

gemaakt. 





Een hogere gemiddelde bezettingsgraad 

behoort tot de mogelijkheden. Zo zijn 

huisdieren op dit moment niet 

toegestaan (met eventuele uitzondering 

in het appartement). Daarnaast zijn 

kinderen in de huidige exploitatie vanaf 

10 jaar en ouder welkom. 





Kenmerkend aan de accommodaties is 

de verzorgde en frisse uitstraling. 

Aandacht voor details en een huiselijke 

sfeer proeft u in alle ruimtes! 
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De reviews spreken 
voor zich...




SummerTime scoort op Booking.com 


een 9.1 uit meer dan 180 beoordelingen! 





 ''Super locatie voor reizigers die van 

strand, duinen en rust houden... ''





''Smaakvol en gezellig ingericht en goed 

onderhouden. Het was schoon, netjes en 

rook lekker fris''





''Brandschoon appartement, eigen 

parkeerplaats en uitstekende locatie!''





''Alles! Locatie, faciliteiten, netheid, zeer 

fijne gastvrouw... echt een super verblijf 

gehad''





''Knusse studio met heerlijk bed en 

prachtige badkamer met bad. Ook een 

leuke kitchenette...''
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Deluxe appartement

 Woonkamer met volledig 
uitgeruste keuken

 Eigen terras met vele zonuren
 Twee ruime slaapkamers

met onder meer...
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Studio's



Parkeren 

Op eigen terrein zijn vier ruime 

parkeerplaatsen aanwezig. Het terrein 

is toegankelijk via een op afstand 

bedienbaar hekwerk. 





Daarnaast beschikt de eigenaar over 

twee parkeervergunningen voor 

bewoners. Deze zijn eenvoudig aan te 

vragen bij de gemeente Bergen. Kosten 

voor een parkeervergunning voor 

bewoners bedragen circa € 40,- per 

vergunning per jaar. De eerste 

parkeervergunning voor bewoners is 

gratis. Voor aanvullende informatie 

verwijzen wij u graag naar 


Bergen-nh.nl.
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Locatie



Bergen aan Zee

Het strand van Bergen aan Zee bestaat 

uit een lange kuststrook achter de brede 

duinenrij met een weids uitzicht over de 

Noordzee. Aan het strand vindt u een 

ruim aanbod aan paviljoens waarbij ook 

volop mogelijkheden zijn voor 

watersporters. Daarnaast is het strand in 

alle jaargetijden een geliefde plek voor 

wandelaars. Ook het duin- en bosgebied 

tussen Bergen, Egmond en Schoorl is 

uitstekend geschikt voor wandelingen en 

fietstochten. 





Op slechts 5 kilometer afstand ligt 

Bergen, het kunstenaarsdorp aan zee. 

Bergen biedt een ruim aanbod aan 

boutiques en horecagelegenheden. 

Jaarlijks vindt in oktober de 

Kunst10daagse plaats waar het dorp 10 

dagen lang wordt overspoeld door 

kunstenaars. Ook de historische steden 

Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Hoorn en 

Enkhuizen bevinden zich in de 

omgeving. 


 

In de woning is het kunstenaars karakter ook 
zichtbaar; enkele schilderijen op de muren 
zijn bewaard gebleven.
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Plattegrond


Woning - souterrain



17

Plattegrond


Woning - begane grond
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Plattegrond


Studio's - eerste verdieping
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Plattegrond


Appartement 


begane grond
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Plattegrond


Appartement 


eerste verdieping
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Kadastrale kaart










Kadastrale gemeente: Bergen (Noord-Holland)


Sectie en nummers: G 1157, 1158 en 1022


Grootte: 379 m² 
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Renovatie


In 2016/2017 is het pand door de huidige 

eigenaar volledig gerenoveerd waarbij ook de 

elektrische installaties zijn vernieuwd. De 

aangebrachte voorzieningen dragen bij aan het 

comfort. In 2019 zijn nieuwe panlatten en 

dampfolie aangebracht op het dak waarbij 

pannen opnieuw zijn vastgelegd. Het pand is 

goed onderhouden en heeft een goed 

afwerkingsniveau. Het houtwerk is in 2020 

opnieuw geverfd. 






Installaties


In het pand zijn drie cv-ketels aanwezig. De cv-

ketel op de zolder is aangesloten op de woning 

en de twee studio's (2021). De cv-ketels ten 

behoeve van het appartement (2016) en het 

soutarrain (2018/2019) zijn combiketels. 


Er is een boiler aanwezig voor de 

warmwatervoorziening van de studio's en de 

keuken. 



Brandveiligheid



Binnen de huidige vorm van de exploitatie is 

geen gebruiksvergunning aangevraagd, daar 

minder dan 10 personen worden gehuisvest. 


Bij uitbreiding van de huidige exploitatie kunnen 

aanvullende eisen worden gesteld. 


Het object is voor de verbouwingen in 

2015/2016 in gebruik geweest als pension, waar 

aan alle gestelde eisen van destijds werd 

voldaan. 






Energielabel


Er is geen energielabel beschikbaar. 






Eigendom


Er is geen sprake van lease- of 

bruikleencontracten. De gehele inrichting en 

inventaris is volledig in eigendom. 


Ruime gebruiksmogelijkheden

Horeca, wonen en/of een combinatie 
hiervan! Het object is volgens bestemmingsplan 

Bergen aan Zee (onherroepelijk vastgesteld op 

26 september 2013) bestemd voor enkel-

bestemming horeca met bedrijfswoning. Op 

basis van het bestemmingsplan is horeca tot en 

met categorie 2 van de Staat van Horeca-

activiteiten toegestaan, hieronder valt lichte 

horeca en middelzware horeca. 





Op 17 juli 2015 is door de gemeente Bergen een 

omgevingsvergunning verleend waarbij 


de horecabestemming als het ware wordt 

'aangevuld' met een woonbestemming. 




Door de gemeente Bergen is daarnaast op 

schrift bevestigd dat ook uitsluitend wonen op 

de locatie is toegestaan. Aanvullende informatie 

is op aanvraag beschikbaar.  



Bedrijfsexploitatie



De bedrijfsexploitatie van SummerTime 

bestaande uit inrichting/inventaris, goodwill en 

handelsnaam wordt ter overname aangeboden. 


Een overzicht van de lijst van zaken is op 

aanvraag beschikbaar. 



Financiële informatie



In overleg kunnen wij relevante financiële 

gegevens ter beschikking stellen, over het 

algemeen tijdens een persoonlijk gesprek.


Deze bestaan uit een overzicht van de  

gerealiseerde omzetten, bezettingsgraden en 

gemaakte kosten.  





Verrekende kosten


De doorlopende en vooruitbetaalde kosten 

zullen naar rato tussen partijen worden 

verrekend.
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Voorwaarden

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 
rechten worden ontleend. Aanvaarding vindt plaats in 
overleg. 





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.





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.

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 sprake is van onroerende zaak of op de hierop 
aangewezen Stichting Derdengelden, als 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) is uitdrukkelijk niet vastgesteld 
op basis van normering NEN 2580. De vermelde oppervlakte 
is 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. Als u 
opmerkingen of vragen heeft kunt u altijd met ons kantoor 
contact opnemen. 



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 aan- en verkopen van zowel de onroerende zaken als het 

horecabedrijf. 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, aanhuur, 

verkoop of verhuur. Door te kiezen voor Forvalue als horecamakelaar kiest u voor zekerheid 

en goede begeleiding. 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.
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Meer informatie? Neem 
gerust contact met ons op! 




Forvalue Vastgoedspecialisten


Smallepad 32 


3811 MG Amersfoort





Dorus Helsen


E dhelsen@forvalue.nl


T 06 13 34 03 38 





Inge Snellen 


E isnellen@forvalue.nl


T 06 10 85 31 62 



T

E

W

033 - 80 03 225

info@forvalue.nl



 www.forvalue.nl


