
Hotel de Grutterij Amstelveen (NL)   
In collegiale samenwerking met Van Tongeren Horecamakelaardij



• Amstelveen

• Locatie

• Project

• Concept ontwerp

• Aanbod

• Contactgegevens

• All Rights Reserved

Inhoudsopgave



Amstelveen
Gemeente Amstelveen, gelegen onder de rook van Amsterdam en op korte 
afstand van de luchthaven Schiphol. Amstelveen telt ruim 85.000 inwoners 
verdeeld over 20 wijken. Hiervan zijn er meer dan 10.000 van niet Nederlandse 
komaf. Opvallend is de grote populatie Japanners en Indiërs die veelal werken 
bij de internationale bedrijven.
In totaal telt Amstelveen ruim 8000 bedrijven, waarvan meer dan 50 % actief is 
in de commerciële dienstverlening. Bedrijven die bij uitstek zorgen voor omzet 
in horeca en hotellerie. In totaal hebben deze bedrijven  bijna 45000 
medewerkers. 

Opmerkelijk is dat een meerderheid van deze bedrijven, in meer of mindere 
mate, betrokken zijn bij de bedrijfsactiviteiten op Schiphol. 
Het gemiddelde inkomen ligt met ruim € 40.000 per jaar boven het landelijk 
gemiddelde.

De verbindingen met Amsterdam en Schiphol zorgen voor veel internationale 
business en daardoor is het een interessante plek om zowel te wonen als te 
werken.



Amstelveen
Huidig hotelaanbod

De gemeente Amstelveen kent een gering hotelaanbod, dit vindt 
enerzijds haar oorsprong in een stilzwijgende afspraak met Amsterdam 
dat er in Amstelveen terughoudend omgesprongen zou worden met het 
toestaan van hotels. De afspraak is inmiddels losgelaten maar heeft wel 
voor een achterstand in hotelkamers gezorgd. 
Mede door het onlangs geopende IBIS hotel met 314 kamers wordt deze 
achterstand ingelopen. Anderzijds speelt de zuigende werking van het 
zeer grote aanbod in Amsterdam een belangrijke rol. 

Nu de markt in Amsterdam overvol begint te raken en er in bepaalde 
delen van Amsterdam een ontwikkelverbod voor hotels geldt, wordt het 
grondgebied van Amstelveen interessanter, dit wordt versterkt door het 
feit dat de overheid de toeristische stromen beter wil gaan spreiden over 
geheel Nederland. 
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Locatie



Locatie

De hotellocatie is gelegen op het bedrijventerrein Legmeer aan de Grutterij 5.

Dit terrein zal de komende jaren een metamorfose ondergaan 

waarbij er nog meer dienstverlenende bedrijven en ook woningbouw 

zal komen. Een mooie toekomstbestendige mix.

Direct naast het hotel is het nationaal tenniscentrum in aanbouw dat 

eind dit jaar geopend zal worden.

Het hotel is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer, twee 

metrohaltes op minder dan 200 m van de locatie en via de 

Beneluxbaan bent u met de auto slechts enkele minuten verwijderd 

van de autoweg A9 en het stadshart van Amstelveen.

Schiphol Airport is met de auto in ongeveer 15 minuten bereikbaar.



Locatie



Het betreft hier een transformatie van een kantoorpand dat geheel gestript
is en omgebouwd wordt tot hotel. In het voorontwerp is een full service 3*
hotel voorzien met 98 kamers. Er is een parkeerkelder voorzien met ruim 30
plekken plus nog een aantal plekken op maaiveld. De precieze invulling
willen we graag met de toekomstige exploitant verder uitwerken. Denk
daarbij aan: restaurant, vergaderruimtes, lobby, bar, serre, terras
enzovoorts.

Het hotel wordt casco opgeleverd. Extra opties zoals gescheiden toiletten,
connecting rooms enz. kunnen in een later stadium tegen een meerprijs
gerealiseerd worden.

De eigenaar heeft zelf een bouwbedrijf en ook een interieurbedrijf en is
genegen conform de wensen van de huurder het hotel af te bouwen.
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Voormalig landhuis
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Concept ontwerp begane grond



Concept ontwerp eerste verdieping



Concept ontwerp tweede verdieping



Concept ontwerp derde verdieping



Concept ontwerp vierde verdieping



Concept ontwerp kelderverdieping



De eigenaar/ontwikkelaar zoekt een bonafide exploitant/huurder die een
langjarig (min. 20 jaar) huurcontract wil afsluiten en daarbij voldoende
garanties kan afgeven.

Er wordt van de huurder een eigen financiële inbreng verwacht in de
afbouw en de FF&E. Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor 1 april
2018 een conceptidee met bijbehorende financiële onderbouwing af te
geven met daarbij een te realiseren huurprijs. De huurprijs waar vanaf
geboden kan worden is € 600.000 excl. BTW op basis van bovengenoemde
casco hotellocatie. ( met installaties, zonder badkamers).
Uit alle kandidaten zal voor 1 mei a.s. een selectie gemaakt worden
waarmee de verdere onderhandelingen zullen plaatsvinden.

Oplevering van het hotel is gepland in Q4 2018.

Aanbod



Wim Dupont                   Harry van Tongeren

Polvertorenplein 10, 6211 MZ Maastricht Veldlust 62, 1188 JN Amstelveen

The Netherlands The Netherlands

Tel.:   + 31 (0)43 365 38 78                + 31(0)20 3208794

Mob.: + 31 (0)6 53 36 81 54 + 31(0)654973336

info@duponthotelleisure.com        info@vthorecamakelaardij.nl

Contactgegevens



The utilization rights of the works completed in the course of this offer
remain exclusively and without limitation with Dupont Hotel & Leisure with
regards to content, time and location.

Any assignment of rights is subject to a separate agreement and explicit
consent by Dupont Hotel & Leisure and Van Tongeren Horecamakelaardij.

On this proposal the companies general business conditions are applicable.
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