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CASUS WORKSHOP HORECAONDERNEMING:  RECHT IN DE PRAKT IJK 

Datum : 3 februari 2014 
Locatie : Fort Advocaten N.V., Koningslaan 60, Amsterdam 
Tijd : 15:00-17:00 uur (inloop vanaf 14:45 uur) 
 

 
 
 
Van klein café naar grote zaak 
 
1. 
De heer Watervreugd is in 1925 het kleine café De Waterkant aan de Prinsengracht gestart. 
Eerst in zijn eentje achter de bar, later kwamen ook zijn zoons in de zaak als barman en 
manusje van alles. In de loop der jaren is zijn bedrijf fors uitgebreid. Aanvankelijk was het café 
alleen op de begane grond gevestigd, maar inmiddels heeft hij ook de 1e en 2e verdieping in 
gebruik genomen voor opslag en rookruimte. 
 
Onderwerpen: vergunning, bestemmingsplan. 
 
2. 
Ook  heeft de heer Watervreugd nog 2 panden links van het café gehuurd. De 
huurovereenkomst loopt inmiddels voor onbepaalde tijd. In de panden is nu een hotel-restaurant 
gevestigd. Voor het gemak heeft de heer Watervreugd een muurtje doorgebroken zodat de 
hotelgasten via het binnenplaatsje kunnen doorlopen naar café De Waterkant.  
 
Onderwerpen: exploitatievergunning, omgevingsvergunning, bestemmingsplan 
huurperiode, wijzigingen aanbrengen in het gehuurde. 
 
Van eigenaar naar verkoper 
 
3. 
Het pand waarin het café is gevestigd en de onderneming van het café staan op naam van de 
heer Watervreugd. De exploitatie van het hotel-restaurant is ondergebracht in een B.V. (Hotel 
B.V.).  
 
In het café werkt de heer Watervreugd zelf nog altijd 3 dagen per week. De overige dagen runt 
zijn oudste zoon het café. In het café werken ook nog 3 barmannen.  
 
Het hotel-restaurant wordt gerund door zijn jongste zoon, die ook directeur is van de B.V. Er zijn 
80 werknemers in dienst.  
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De heer Watervreugd wil rond zijn 60e stoppen met het harde werken. Hij wil het eigendom van 
het pand waarin het café is gevestigd en de exploitatie van het café en het hotel-restaurant 
verkopen. 
 
Onderwerp: ‘overdracht’ vergunningen, koop/verkoop. 
 
4. 
Al snel blijkt dat er grote interesse bestaat voor de ondernemingen van de heer Watervreugd. Er 
melden zich veel partijen, waaronder enkele internationale hotelketens. Van een partij ontvangt 
hij een ‘intentieovereenkomst’, van een andere een ‘LOI’. De heer Watervreugd is blij met de 
interesse, wil alle opties voorlopig openhouden en stuurt beide stukken getekend retour.  
 
Onderwerpen: precontractuele goede trouw, voorbehouden. 
 
Nog meer interesse 
 
5. 
Weer een andere partij zegt ook geïnteresseerd te zijn, maar geeft aan wel inzicht te willen 
hebben in de financiën. De heer Watervreugd heeft daar alle begrip voor en geeft aan dat zij te 
allen tijde ‘alles kunnen inzien’; hij heeft immers niets te verbergen. Diezelfde partij stuurt 
uiteindelijk een concept koopovereenkomst toe met wel 20 bladzijden waarop allemaal 
garanties, verklaringen en vrijwaringen staan. De heer Watervreugd begrijpt dat niet want hij 
heeft hen toch alles laten zien en zij weten inmiddels van de hoed en de rand. Ook willen zij de 
koopsom voor de aandelen in de Hotel B.V., de caféonderneming en het cafépand in delen 
betalen, waarbij de koopsom voor de aandelen in de Hotel B.V. en de caféonderneming 
bovendien voor een deel wordt gekoppeld aan de resultaten voor de komende drie jaar. De heer 
Watervreugd vindt het eigenlijk maar niets dat hij op zijn geld moet wachten, maar uitgaande van 
de resultaten over de afgelopen jaren denkt hij met deze partij wel verreweg de hoogste 
koopsom te kunnen krijgen. 
 
Onderwerpen: voorsorteren op verkoop van onderneming , financieel inzicht: hoe prikkelt 
u met een slimme juridische strategie uw bedrijfsresultaat, huur: betaling in termijnen 
voor pand, zekerheden, levering pand via Groninger akte; garanties versus onderzoek, 
bekendmakingen, (beperkingen van) aansprakelijkheid. 
 
6. 
Weer een andere partij geeft te kennen niet de aandelen in de Hotel B.V. te willen kopen, maar 
slechts activa van het hotel-restaurant  en het café te willen verwerven en de activiteiten vanuit 
een eigen BV in de gehuurde panden en het van de heer Watervreugd te kopen pand te willen 
voortzetten. De heer Watervreugd vraagt zich af of dat nu wat uitmaakt.  
 
Onderwerpen: indeplaatsstelling als huurder; verschillen activa/passiva, 
contractsoverneming. 
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7. 
Een andere  kandidaat koper geeft te kennen slechts 60 van de 80 personeelsleden over te 
willen nemen. Van het café wil zij een tearoom maken waarin personeel van het hotel-restaurant 
komt te werken. De barmannen wil zij om die reden niet in dienst nemen. Nog een ander wil het 
hotel-restaurant verbouwen tot wellness-hotel: een hotel met zwembad, sauna, 
schoonheidsbehandelingen en yogaworkshops. Het restaurant zal zich voortaan richten op 
biologisch verantwoord eten, waarvoor een nieuwe chef-kok zal worden aangetrokken. De 
kandidaat-koper wil het overgrote deel van het personeel van het hotel-restaurant overnemen, 
met uitzondering van 7 werknemers die hij heeft geselecteerd na een gesprek met de directeur 
van het hotel-restaurant. Het personeel dat blijft zal na de overname wel genoegen moeten 
nemen met 15% minder salaris. Het café wil deze kandidaat-koper voortzetten met eigen 
barpersoneel. Vanwege het nieuwe karakter van het hotel zal de doorloop naar het café worden 
dichtgemaakt. 
 
Onderwerp: personeel en de overgang van onderneming. 
 
 
 


