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Leegstaand horecapand 
Markt 49 

5554 CA  VALKENSWAARD 
 



 

 

 
 
LIGGING 
Het voormalige café aan de Markt 49 is super gesitueerd in hartje centrum van 
Valkenswaard. Voorheen was dit een bekend café met verkoop van broodjes, met een 
aantrekkingskracht vanuit de hele regio. 
 
 
OMSCHRIJVING OBJECT 
De horecaruimte is bij benadering ca 95 m² traditioneel gerealiseerd middels geïsoleerde 
spouwmuren, tegelvloer, stucwerkwanden en nieuw te realiseren plafond. De voorzijde is 
voorzien van 4 glazen deuren inclusief dubbele openslaande deur. Het terras heeft zicht 
op de Markt aan voorzijde, waarbij ook de mogelijkheid bestaat dat er een serre geplaatst 
kan worden (in overleg pandeigenaar met verdiscontering van de kosten).  
 
Achterin de zaak zijn de toiletgroepen alsmede de keuken. Buiten, aan de voorzijde van 
het pand, is het terras gelegen. Tevens bestaat de mogelijkheid om aan voorzijde om een 
serre aan het pand te bouwen welke toestemming volgens opgave mondeling al is 
verstrekt.  
 
Dit pand is dus uitermate geschikt voor diverse horecaformules, waarbij de verhuurders de 
wens hebben uitgesproken dat er geen café wordt gerealiseerd met hardere 
achtergrondmuziek. Ideaal zou zijn een dagzaak, broodjeszaak, ijssalon, lunchroom, 
fastfoodconcept of brasserie.  
 
 
OPENINGSTIJDEN 
Thans is het bedrijf gesloten. De nieuw in te richten openingstijden zullen moeten voldoen 
aan de richtlijnen aangegeven door Gemeente Valkenswaard, maar hierin zijn geen enkele 
problemen te verwachten.  
 
 
PARKEERGELEGENHEID 
In de directe omgeving zijn voldoende parkeermogelijkheden aanwezig, zowel gratis 
(blauwe zone) alsmede tegen betaling.  
 
 
CONTRACTEN/VERPLICHTINGEN 
Op deze locatie rusten jegens brouwerij, speelautomaten, leveranciers of andere zaken, 
géén verplichtingen welke een nieuwe huurder over moet nemen. Verhuurder vrijwaart 
huurder in deze.  
Ook rusten er geen personeelsverplichtingen waar een huurder mee te maken krijgt.  
 
 



 

 

 
MILIEU-EISEN/VEILIGHEID 
Het bedrijf voldoet aan de milieu- en veiligheidseisen alsmede aan de vergunningen welke 
gesteld worden. Een drank- en horecawetvergunning is persoonsgebonden en dient door 
een huurder opnieuw te worden aangevraagd. Mogelijk kan door de Gemeente 
Valkenswaard een vetvangput verplicht worden gesteld.  
 
 
INVENTARIS 
De beperkte inventaris welke thans aanwezig is in het gehuurde, wordt gratis overgedragen 
aan huurder. De tapfaciliteiten met buffetkoelingen staan in bruikleen van Ab-Inbev in het 
pand, maar kunnen indien gewenst worden verwijderd.  
 
 
OMZET 
Aangezien het registergoed is gesloten, is de omzet niet bekend.  
 
 
HUURCONTRACT/REGISTERGOED: 
Een nieuwe exploitant wordt een nieuwe huurovereenkomst aangeboden voor uitsluitend 
de begane grond, met in beginsel een huur van € 2.100,00 excl. BTW per maand. De 
pandeigenaren hebben aangegeven dat ze open staan om in gesprek te gaan met een 
nieuwe huurder. 
 
De huurovereenkomst gaat 5 jaar met 5 optiejaren bedragen qua tijd. De zekerheid welke 
gevraagd wordt voor een bankgarantie of waarborgsom zal drie maanden van de huursom 
bedragen.  
 
Het registergoed wordt per datum van 01 september 2021 leeg opgeleverd. Indien de 
huurder echter eerder wil, bestaat de mogelijkheid om eerder te beginnen, alles in goed 
onderling overleg met de verhuurder.  
 
 
KADASTRALE GEGEVENS 
Kadastraal gemeente Valkenswaard  
Sectie F 
Nummer 185 
Groot 125 m² 
 
 
WOONHUIS 
De bovengelegen verdiepingsvloeren worden separaat verhuurd. Deze appartementen 
hebben een zelfstandige entree aan achterzijde. De woningen behoren niet tot het 
aangeboden gehuurde.  



 

 

 
Plattegrond/tekening 

 



 

 

 
 
Tonny Freriks Horeca-Makelaars heeft de voornoemde info gehanteerd zoals deze zijn 
aangeleverd door de verkoper. Wij nemen dan ook geen verantwoording ten aanzien van 
onvolkomenheden.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk, doch met klem, deze gegevens zeer vertrouwelijk te 
behandelen. Deze verkoopbrochure is geheel vrijblijvend en u kunt hier dan ook geen 
rechten aan ontlenen.  
 
Mochten er vragen zijn of zou u een afspraak willen maken voor een bezichtiging, graag 
rechtstreeks met ons contact op te nemen en vragen naar de heer Patrick Freriks mobiel 
bereikbaar op 06-53223766. 
 
  

***Tonny Freriks Horeca-makelaars*** 
Postel 5 

5711 ET  SOMEREN 
TEL:  0493-441200 

www.tonnyfreriks.nl 
info@tonnyfreriks.nl 
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