
Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zeer discreet te behandelen. 
 

 
 
 
 

 

Openbare veiling 16 maart 2018 om 10.30 uur 
 
 

Café Bar “The Londoner” 
Blijhamsterstraat 1c 
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OPENBARE VEILING VIA BOG AUCTIONS OP 16 MAART 2018 OM 10.30 UUR 
 

KIJKDAGEN 
MAANDAG 19 FEBRUARI VAN 10.00 TOT 12.00 UUR 

VRIJDAG 9 MAART VAN 15.00 TOT 17.00 UUR 
 

 
 
OMSCHRIJVING OBJECT 
 
Deze voormalige bar-dancing “The Londoner” is gelegen in het midden van het uitgaansgebied van 
Winschoten, nagenoeg aan het centrale marktplein. The Londoner was in het verleden één van de 
meer populaire uitgaansgelegenheden van Winschoten. Momenteel is het nog wel als zodanig 
ingericht, maar is de zaak niet meer open voor publiek. De ligging, centraal tussen de andere 
uitgaansgelegenheden, is één van de betere van dit gebied te noemen. 
 
Winschoten is de grootste plaats van Oost-Groningen (ruim 18.000 inwoners) en bekleedt in deze 
regio daarom een centrumfunctie. Tevens is Winschoten populair bij Duitsers (Duitsland is slechts 10 
kilometer verderop), die Winschoten veelvuldig bezoeken. Het feit dat het gelegen is aan het 
treintraject Groningen- Duitsland en langs de snelweg A7, is daar mede verantwoordelijk voor. De 
gemeente Oldambt heeft een kleine 40.000 inwoners, waarvan het grootste deel is aangewezen op 
Winschoten, dat zodoende een redelijk groot winkel- en horeca-aanbod heeft. 
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INDELING 
De indeling van het bedrijf is als volgt: Entree, cafégedeelte met centrale bar en dansvloer, garderobe 
en toiletgroepen. Op de 1e etage bevindt zich het rokersgedeelte met loungebar, keuken, en 
artiestenfoyer. Tot slot vindt men op de 2e verdieping nog diverse ruimten die in het verleden zijn 
gebruikt als kleedkamer en magazijn.  
 
De oppervlakten van het object zijn als volgt: 
Café    ± 72 m² 
Zaal 1e verd.   ± 48 m² 
Keuken                 ± 14 m² 
Toiletten   ±   8 m²  
Opslag    ± 60 m²   
Artiestenfoyer      ± 10 m²  
======================================= 
Totaal     ± 212 m² 
 
*De oppervlaktematen betreffen geen NEN-meting en zijn derhalve indicatief en vrijblijvend. 

 
Frontbreedte   8 meter 
Vloerbelasting    400 kg/m² 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Bodeminformatie: Het perceel bevindt zich op vervuilde grond. Meer informatie is beschikbaar 

bij de verkopend makelaar, of het bijgevoegde document van het 
bodemloket. Volgens onderzoek betreft het geen urgente situatie.   

Onderhoud: Het dak vertoont enige lekkages.  
Geluid: Er is een geluidsonderzoek uitgevoerd in 2002, waarop de verleende 

vergunning is gebaseerd. Er zijn volgens dit onderzoek geluidsniveaus van 97 
dB(A) (dagperiode), 92 dB(A) (avondperiode) en 87 dB(A) (nachtperiode) 
mogelijk. 

Inventaris: Er is enige inventaris aanwezig in het pand. Deze zit bij de overname 
inbegrepen. 
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Hieronder staat een overzicht van de installaties die in het object te vinden zijn:  
 
Vetvangput                : Nee 
Krachtstroom                : Ja 
Rioolaansluiting : Ja 
CV    : Ja 
Boiler   : Ja 
Afzuig installatie : Nee 
Airconditioning               : Nee 
Luchtventilatie              : Ja 
Koel- vriescel  : Nee 
Beveiligingsinstallatie : Ja 
Lift                                 :             Nee 
Generator                       : Nee 
 

JURIDISCHE ASPECTEN 
 
KADASTRALE GEGEVENS 
Gemeente  : Winschoten 
Sectie   : H 
Nummer  : 1386 
Perceeloppervlakte : 1 are en 20 centiare (120m2) 
Omschrijving  : Bedrijvigheid (horeca) 
 
VERPLICHTINGEN  
Er zijn geen verplichtingen met de brouwerij. 
Er zijn geen verplichtingen met de speelautomaten. 
Er zijn geen verplichtingen met de groothandel. 
Er zijn geen leasecontracten. 
Er zijn is geen sprake van een kettingbeding. 
 
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPALINGEN 
De exploitatie is volgens vigerend bestemmingsplan. 
Vergunningen dienen opnieuw te worden aangevraagd. 
 

ERFDIENSTBAARHEDEN 
Er zijn geen erfdienstbaarheden van toepassing op het object. 
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VEILINGINFORMATIE 
 
Kijkdagen 
Er worden twee kijkdagen georganiseerd: 

- Maandag 19 februari van 10.00 tot 12.00 uur. 
- Vrijdag 9 maart van 15.00 tot 17.00 uur. 

 
Veilinggegevens 
Start veiling: 

- Vrijdag 16 maart 2018 om 10.30 uur. Sluiting vanaf 10.45 uur. 
 
Veilingvoorwaarden 
Voor de veilingvoorwaarden en informatie hieromtrent, verwijzen wij u graag naar BOG Auctions. 
Link: https://www.bog-auctions.com/auction/index/4933 
 
Bijlagen 

- Foto’s 
- Kadastrale gegevens 
- Bodeminformatie 

 
CONTACT 
Aanmelding voor één van de kijkdagen kan via de begeleidend makelaar. Aanmelding is overigens 
niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. 
Onderhandse biedingen bij voorkeur bij BOG Auctions. Zie bovenstaande link voor meer informatie 
hieromtrent. 
 
BEGELEIDEND MAKELAAR     
HELDER Horecamakelaardij    BOG Auctions    
Beslotenveenseweg 2     Kryptonweg 8 
9479 TL Noordlaren     3812 RZ Amersfoort 
Tel: +31 (0)6-200 609 69    Tel : +31 (0) 33-460 00 76 
Email:  info@helderinhoreca.nl   Fax : +31 (0) 33-460 00 79 
Website: www.helderinhoreca.nl   Email : info@bog-auctions.com 
 
Bovenstaande gegevens zijn met zorg samengesteld en naar ons inziens juist vermeld. De informatie 
is deels door de opdrachtgever verstrekt, wij gaan er van uit dat deze informatie correct is. De 
aanbieding is informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard omtrent de inhoud van 
deze presentatie. Belanghebbenden kunnen geen rechten aan deze gegevens ontlenen.  
 
 

https://www.bog-auctions.com/auction/index/4933
mailto:info@helderinhoreca.nl
http://www.helderinhoreca.nl/
mailto:info@bog-auctions.com
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