
Astenstraße 8, 59955 Altastenberg - Winterberg

Hotel Altastenberg De verkoop omvat het registergoed alsmede de in het registergoed 
gevoerde bedrijfsexploitatie omvattende de bedrijfsinrichting, inventaris, 
handelsnaam, website en goodwill.

Uw contactpersonen voor dit object zijn Jeroen Pontenagel & Aleid Waal



/Inleiding
“Hotel in het hoogste dorp van het Sauerland!”

Het hotel,  dat direct tegenover het wandel- en skigebied is 
gelegen, heeft 39 kamers. Er zi jn 28 tweepersoonskamers, 9 
eenpersoonskamers en 2 familiekamers. Verder beschikt het hotel 
over een gezellig restaurant, een vergaderzaal,  lounge, bar met 
bil jart en een klassieke Duitse ”Bierstube” alsmede een mooie 
tuin, ruime parkeerplaats en een terras. Het hotel beschikt 
eveneens over een ruime bedrijfswoning. 



Locatie en situering
Altastenberg is een klein, gezellig dorp dat in de buurt van Winterberg gelegen is. Het l igt op een hoogte van bijna 800 meter en is daarmee het 
hoogst gelegen dorp in Sauerland. Altastenberg beschikt over een eigen skigebied met 8 kilometer aan skipistes aan de voet van de Kahler Asten. 
Wat de meeste bezoekers naar dit plaatsje trekt is de rust,  want het is er een stuk rustiger dan in haar buurplaats, terwijl  wel alle activiteiten en 
facil iteiten binnen 5 minuten met de auto te bereiken zi jn. 

Daarnaast kun je er 's avonds langer van de zon genieten dan in de meeste plaatsen in de regio.

Altastenberg ligt in het meest sneeuwzekere deel van het Sauerland, net ten westen van de Kahler Asten. Via loipes en winterwandelpaden zi jn 
plaatsen als Winterberg en Neuastenberg langlaufend en/of wandelend te bereiken.

De geschiedenis van dit traditionele familiehotel gaat terug tot in de late 19de eeuw.
In 1878 opende het hotel haar deuren, vroeger ook bekent onder de naam Hotel Gasthof Mörchen.

/Algemene gegevens



Ligging
Het Sauerland is een schitterend gebied in de deelstaten Noordrijn-
Westfalen en Hessen. Het is slechts 3 uur rijden met de auto vanaf 
Utrecht.

Omschrijving
Het hotel, met 39 kamers, dateert oorspronkelijk uit 1870 en is deels 
onderkeldert. In 1970 is er een grote uitbreiding gerealiseerd. In 2018/ 
2019 heeft er een grootschalige renovatie plaatsgevonden. Zo is de 
zaal opnieuw ingericht en zijn er nieuwe kozijnen (kunststof) geplaatst. 
Er is een vluchttrap geplaatst en de nieuwe leistenen gevel van het 
pand in Sauerlandse stijl hebben een charmante uitstraling. 

Er is gratis parkeergelegenheid en gratis gebruik van Wifi (in de 
openbare ruimtes). Het hotel is huisdier en rookvrij.

Het hotel kent zijn oorsprong in 1878 als Gasthof Mörchen en heeft een 
goede marktpositie. Het hotel wordt volledig ingericht en 
gemeubileerd (m.u.v. enkele persoonlijke eigendommen) verkocht. 

Capaciteit
39 hotelkamers;
Ruim restaurant;
Ruime zaal;
Bierstube;
Lounge;
Tuin met veel ruimte voor de zon;
Terras;
Ruimte parkeerplaats. 

Doelgroep
Toeristische markt. Bezoekers komen het gehele jaar door.
Wandelaars, fietsers, motorrijders en wintersporters.

Concept
Traditioneel hotel in een toeristische omgeving.

Installaties
Uitgebreide elektrische installatie aanwezig. Verwarming middels 
elektriciteit en stookolie. Installatie dateert uit 2009

Energiecertificaat
Er is een certificaat met energieklasse E aanwezig.

Personeel
Er is personeel in dienst dat conform de wet dient te worden overgenomen.



Hotel aangezicht
Traditioneel vakwerk object.

Hotel aangezicht
Het hotel is goed onderhouden.



Restaurant
Het restaurant wordt gebruikt voor ontbijt en diner.

Hotelkamer
In het totaal zijn er 39 nette hotelkamers.



Verkoopruimte Verkoopruimte



Vraagprijs € 1.750.000,= k.k.
Registergoed en bedrijfsexploitatie* 

Kopersprovisie: 3,57% 

Aanvaarding: In overleg

Voorbehoud: Goedkeuring eigenaar

Referentienummer: B100638

HAP Horecamakelaardij
+31(0)85 760 0229
info@hap-horecamakelaardij.nl

CONTACTPERSOON
Jeroen Pontenagel
jeroen@hap-horecamakelaardij.nl
+31(0)6 202 515 03

* De aanwezige voorraden dienen op overnamedatum tegen 
inkoopwaarde te worden overgenomen.
* Eventueel gestelde waarborgsommen en waardebonnen 
worden op overnamedatum separaat aan de overnamesom 
verrekend of opnieuw gesteld.

/Financiële informatie

mailto:info@horeca-adviseurs.nl


HAP Horecamakelaardij

Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp

+31 (0) 85 760 02 29
www.hap-horecamakelaardi j .nl
info@hap-horecamakelaardi j .nl

Jeroen Pontenagel
Horecamakelaar sinds 2007;
Zelfstandig ondernemer sinds 2009;

Specialiteit: 
Aan- & verkoop horecabedrijven. Waardebepalingen en taxaties horecabedrijven, 
huurprijsherzieningen. (Horeca)advies in het publieke en private domein. Lid BOBB.

Johan Jonk
Horecamakelaar sinds 2007;
Zelfstandig ondernemer sinds 2009;

Specialiteit: 
Aan- & verkoop horecabedrijven. Lid VastgoedPro.

Susan Hamelink
Assistent sinds 2007;

Specialiteit: 
Secretariële ondersteuning. Organisatorisch sterk, 

Aleid Waal
Assistent horecamakelaar. Sinds 2019 aan HAP Horecamakelaardij verbonden.

Specialiteit: 
Zeer breed inzetbaar op het gebied van vastgoed. Brede en actuele kennis van zaken. 
Empathisch, maar zakelijk waar nodig.

http://www.horecaadviespartners.nl/
mailto:info@horecaadveispartners.nl


/ Spelregels
Deze presentatie is vrijblijvend, informatief bedoeld en geldt niet als aanbod.

Deze presentatie is door ons met zorg samengesteld. Omdat wij afhankelijk zijn van gegevens die ons door derden zijn aangeleverd, kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan. Aan 
eventuele onvolkomenheden kunnen geen aanspraken worden ontleend en hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Als u nadere informatie wenst over het object kunt u contact opnemen met ons kantoor. Uw contactpersoon voor dit bedrijf, Jeroen Pontenagel, beschikt over meer gegevens dan in deze 
presentatie vermeld staan. 

Wij adviseren u alle voor u van belang zijnde gegevens te controleren. Voor zover mogelijk zijn wij graag bereid u hierbij te helpen. Indien u contact opneemt met overheidsinstanties, 
brouwerijen en dergelijke, wilt u dan in verband met de discretie van de huidige ondernemer(s) eerst met ons contact opnemen. Mogelijk hebben wij de gegevens al in ons dossier.

Wij verzoeken u dringend niet rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemers, zijn personeel, zijn accountant, zijn leveranciers of andere personen die een relatie met het bedrijf 
hebben. Men is veelal niet op de hoogte van de verkoop. Alle benodigde relevante informatie is via ons kantoor te verkrijgen.

Bezichtigingen van het bedrijf vinden alleen plaats na afspraak en in aanwezigheid van de vermelde makelaar of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger. Indien u uw nieuwsgierigheid 
niet kan onderdrukken kunt u het bedrijf ALS GAST een bezoek brengen tijdens openingstijden. Gedraag u dan a.u.b. als gast en laat niets merken aan medewerkers en de ondernemer(s), 
geef opmerkingen/vragen na uw bezoek aan ons kantoor door.

Slechts bij hoge uitzondering wordt door ons een optie of voorkeursrecht verleend op een door ons aangeboden object. Een verstrekte optie of voorkeursrecht wordt door ons schriftelijk 
bevestigd onder vermelding van de voorwaarden waaronder deze is verstrekt. Alleen schriftelijke biedingen met daarin alle voor u van belang zijnde voorwaarden, worden door ons 
geaccepteerd.

Indien er (mondeling) een koop en verkoop wordt overeengekomen, wordt dat door middel van een door HAP Horecamakelaardij opgestelde koopovereenkomst vastgelegd. Het concept 
daarvan kunt u, indien gewenst, tevoren in kopie ontvangen. De koper dient binnen circa twee à drie weken na tekenen van de overeenkomst een waarborgsom te storten. Deze 
waarborgsom, gebruikelijk ter grootte van 10% over de koopsom, wordt gestort bij 

De notaris ter keuze koper, ingeval er ook sprake van een onroerende zaak transactie is;
De notaris of een stichting derdengelden ter keuze HAP Horecamakelaardij, ingeval er enkel sprake is van de verkoop van een bedrijfsexploitatie;

Alleen als de koper een bod onder uitdrukkelijk voorbehoud(en) heeft gedaan (en als dit schriftelijk is vastgelegd), kan in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde worden 
opgenomen bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een financiering.

De WWFT is wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wij voeren bij bemiddeling aan- of verkoop een cliëntonderzoek uit. Wij willen er zeker van zijn dat er geen 
geld witgewassen wordt of een terroristische activiteit mee wordt gefinancierd. Mocht er een vermoeden zijn dan melden wij dat bij de daarvoor bestemde autoriteiten.

Horeca Advies Partners heeft een gescheiden taxatie- en verkoopafdeling met als specialisatie bemiddeling (HAP HORECAMAKELAARDIJ) en (huurwaarde)taxaties (HAP 
HORECATAXATIES) van hotels, horecavastgoed en horecabedrijven. 



/ Bijlage

• Energiecertificaat
• Uittreksel kadaster

• Plattegrondtekeningen



/ Bijlagen energiecertificaat



/ Bijlagen energiecertificaat



/ Bijlagen kadaster
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/ Bijlagen Plattegrond



/ Bijlagen Plattegrond



/ Bijlagen Plattegrond



/ Bijlagen Plattegrond



/ Bijlagen Plattegrond



/ Bijlagen Plattegrond



/ Bijlagen Plattegrond



/ Bijlagen Plattegrond


