
BLAUWPOORTSBRUG 1 2312 GA LEIDEN

Vraagprijs € 895.000 k.k. excl. BTW

0515 – 43 06 23 | info@mullermakelaardij.nl | www.mullermakelaardij.nl

TE KOOP

Rondvaart- en groepsvaartbedrijf 
Bootjes en Broodjes



03

05 11

21

30

2 - Muller Makelaardij

Uw makelaar

Algemeen De

rondvaartboten

Ligging en 
bereikbaarheid

Huur-
overeenkomst



Blauwpoortsbrug 1 2312 GA LEIDEN - 3

Uw makelaar Bernd Kamp

Register Makelaar Business (NVM-lid) 

Register Taxateur Bedrijfsonroerend goed 

(NRVT en RICS gecertificeerd)

Als watersporter ben ik begonnen, niet gehinderd door 
enige kennis, in een Piraatje op de Bergse Plas in 
Rotterdam. Vervolgens, een aantal boten later, was ik als 
fervent zeiler vaak met mijn gezin op onze platbodem op 
het IJsselmeer en de Waddenzee te vinden. In de jaren 
’90 waren mijn vrouw en ik tevens trotse eigenaren van 
Zeilschool ’t Stekelbaarsje in Elahuizen, Friesland. 
Hierdoor is mijn interesse in de watersportsector 
vergroot. 

Sinds 2004 ben ik werkzaam bij Muller Makelaardij en 
inmiddels ben ik directeur-eigenaar. Het mooie van ons 
vak is dat elke verkoop weer uniek is. Het is echt 

mensenwerk waarbij, naast het onroerend goed, ook 

de ondernemer en de exploitatie van de onderneming 
van belang zijn.




Van mij kunt u verwachten dat ik streef naar een open 
en eerlijke communicatie waarin ik probeer een 
passende match te vinden voor hetgeen dat wordt 
aangeboden.




Ook voor het taxeren van uw watersportgebonden 
object bent u bij ons aan het juiste adres. Onze expertise 
in combinatie met mijn lidmaatschap bij het NRVT en het 
RICS heeft er tevens toe geleid dat ook de banken ons 
erkennen als deskundig taxateur in dit specifieke 
marktsegment.

Heeft u vragen, neem gerust contact 

met mij op!

0515 43 06 23


info@mullermakelaardij.nl

Bezichtiging
Na het lezen van deze brochure hopen we u 
een duidelijke indruk te hebben gegeven van 
het aangebodene. Daarna wilt u natuurlijk het-
geen waarin u geïnteresseerd bent in het echt 
zien! Dit kan door middel van een bezichtiging. 
Door contact op te nemen met de makelaar 
kan een afspraak gemaakt worden. Ook kunt u 
uiteraard nog vragen stellen. In sommige 
gevallen zijn er nog aanvullende stukken die ter 
beschikking worden gesteld na het tekenen van 
een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring 
wordt meegenomen tijdens de eerste 

bezichtiging óf wordt toegestuurd om 
getekend te worden. Tijdens de bezichtiging zal 
de makelaar, vaak samen met de verkoper/

verhuurder, u rondleiden. Vragen die u heeft 
kunt u direct stellen, waarbij wij deze zo veel 
als mogelijk zullen beantwoorden. Soms is 

een vraag zó goed, dat we nog het een en 
ander uit dienen te zoeken. In dat geval komen 
we er later op terug. 

Bent u na de bezichtiging nog steeds 

enthousiast? Dan kan de makelaar uitleggen 
hoe het proces verder verloopt.  

“Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de makelaar!” 
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Algemeen

Namens de huidige ondernemer en eigenaar, de heer 

Tinus Jacobs bieden wij te koop aan het rondvaart- en 

groepsvaartbedrijf Bootjes en Broodjes in Leiden.


Sinds 2008 exploiteert de eigenaar deze onderneming 

en heeft hij het bedrijf uitgebouwd naar de huidige 

capaciteit van twee grote en twee middelgrote luxe 

elektrisch varende rondvaartboten. 





Reden van verkoop


De onderneming is gelegen in de levendige studenten- 

en toeristenstad Leiden en vraagt veel aandacht en inzet 

van de ondernemer. De heer Jacobs wenst meer tijd vrij 

te maken voor privé-activiteiten en heeft daardoor 

besloten zich enkel nog bezig te houden met de huidige 

sloepverhuur. Daardoor wordt nu de hoofdactiviteit 

Rondvaarten en Groepsvaarten ter overname 

aangeboden.





De rederij


De rederij is gevestigd in het pittoreske brugwachters-

huisje op de Blauwpoortsbrug 1 in het centrum van 

Leiden. Vanuit deze locatie starten alle rond- en 

groepsvaarten.


Het pand wordt gehuurd van de gemeente Leiden en de 

begane grond is bestemd als kleine winkelruimte voor de 

verkoop van kaartjes, dranken en souvenirs. 


De verkoop van de onderneming is inclusief de 

bedrijfsnaam / handelsnaam "Bootjes en Broodjes". 

Verkoper zal zijn sloepverhuur onder een andere naam 

voortzetten.





Boekingen


Naast de gewone kaartverkoop kunnen gasten via de 

website www.bootjesenbroodjes.nl online een boeking 

doen.

Vraagprijs



€ 895.000 k.k.

De rondvaartboten:

Volta 30 p.

Tesla 24 p.

Nieuwe Rijn 12 p.

Stille Rijn 12 p.

Duurzaamheid

Bootjes en Broodjes heeft oog voor het milieu en de 

leefomgeving. Alle boten hebben een  elektrische 

aandrijving en zijn daardoor schoon én stil. Dat is niet 

alleen goed voor het milieu, maar ook prettig voor de 

opvarenden en de inwoners van de stad.

Voor de catering wordt zoveel mogelijk gewerkt met 

lokale en duurzame producten.
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Activiteiten en overname
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Bij Bootjes en Broodjes kan iedereen terecht voor rondvaarten en groepsvaarten. Wie zijn 

vaartocht helemaal compleet wil maken, kiest voor één van de arrangementen met smakelijk 

eten en drinken aan boord. De onderneming biedt de volgende belevenissen aan:


Rondvaarten: een rondvaart langs prachtige plekken door Leiden gedurende circa 50 minuten.


Specials: bijzondere rondvaarten met of zonder catering waarbij individuele boekers kunnen 

aansluiten, zoals de Kaagvaart en Highteavaart.


Groepsvaarten: varen met een eigen gezelschap, zoals bij een personeelsuitje of familiefeest, met 

of zonder catering. 


Er wordt gevaren met elektrische sloepen geschikt tot en met 12, 24 of 30 personen.


 Huurovereenkomst bovenverdieping van het brugwachtershuisje op de 

Blauwpoortsbrug 1 te Leiden

 Rondvaartboten Volta (30 zitplaatsen) en Tesla (24 zitplaatsen)

 Rondvaartboten Nieuwe Rijn en Stille Rijn  (beide 12 zitplaatsen)

 Vergunning voor 2 ligplaatsen bij opstaplocatie aan de Blauwpoortsbrug Noord

 Vergunning voor 2 ligplaatsen bij opstaplocatie aan de Blauwpoortsbrug Oost

 Vergunning voor 3 ligplaatsen aan de Oude Vest te Leiden

 Bedrijfsnaam "Bootjes en Broodjes"

 Kassasysteem en vlootvolgsysteem

Onderstaande objecten en zaken maken deel uit van de overname:
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Personeel
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De rondvaarten en groepsvaarten worden uitsluitend aangeboden met een schipper. 


De schippers zijn voornamelijk (ex-)studenten vanaf 21 jaar en in het bezit van vaarbewijs 1.


Ze hebben een 0-urencontract, waardoor ze flexibel kunnen worden ingezet. Momenteel zijn er 

14 schippers op afroep beschikbaar.





Verder waren enkele vaste medewerkers in dienst die "op de brug stonden" en het 

aanspreekpunt waren voor huurders, toeristen, etc. Zij verzorgden de fysieke kaartverkoop, 

beantwoording van e-mails en regelden de operationele aansturing. Vanwege Covid doet de 

eigenaar dit momenteel zelf in combinatie met het huidige personeel.





Er is een technische man in dienst (3 halve dagen per week; arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

duur) die het onderhoud van de boten verzorgt en er zijn circa 7 medewerkers sloepverhuur op 

afroep beschikbaar.
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Rondvaartboot Volta
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Bouwjaar 2017

Lengte x breedte, diepgang 10.00 m x 3.15 m, diepgang 0,62 m

Gekeurd voor 50 personen

Omschrijving aluminium boot met afneembaar hefdak, 

verwarming en elektrische motor

De nieuwste aanwinst van de rederij, speciaal ontworpen voor de Leidse grachten, waarbij 

rekening is gehouden met de lage bruggen in de stad. 


Een comfortabele, elektrische sloep die ingezet wordt voor 30 personen en is gekeurd voor 50 

personen. Deze boot heeft een eenvoudig afneembaar dak. Het dak is instelbaar voor maximaal 

comfort in een stad met veel, soms lage, bruggen.
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de Tesla



Rondvaartboot Tesla
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Bouwjaar 2015

Lengte x breedte, diepgang 8.90 m x 3.10 m, diepgang 0.99 m

Gekeurd voor 40 personen

Omschrijving aluminium boot met afneembaar hefdak, 

verwarming en elektrische motor

Een comfortabele, elektrische sloep, die speciaal voor het bedrijf is ontwikkeld. 


Bootjes en Broodjes vaart hiermee tot en met 24 personen, maar hij is gekeurd voor 40 personen. 

Geschikt voor elk weertype dankzij het verstelbare en afneembare dak. Daarmee is deze boot ook 

ideaal voor een lekkere catering aan boord.



De Nieuwe Rijn
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Bouwjaar 2010

Lengte x breedte, diepgang 7.20 m x 2.20 m, diepgang ca. 0.40 m

Capaciteit 12 personen

Omschrijving aluminium boot met afneembaar hefdak en 

elektrische motor

Intiemere, comfortabele boot voor kleine gezelschappen (maximaal 12 personen).


Geschikt voor catering aan boord.


Er wordt bij mooi weer open gevaren en overdekt bij minder mooi weer.


De dakconstructie hangt, wanneer open gevaren wordt, onder de brug. Hiervoor is een 

vergunning verleend door de gemeente.



De Stille Rijn
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Bouwjaar 2008

Lengte x breedte, diepgang 7.20 m x 2.20 m, diepgang ca. 0.40 m

Capaciteit 12 personen

Omschrijving aluminium boot met afneembaar hefdak en 

elektrische motor

Intiemere, comfortabele boot voor kleine gezelschappen (maximaal 12 personen).


Ook deze boot is geschikt voor catering aan boord en vaart bij mooi weer open, echter bij minder 

mooi weer kan hij weer overdekt worden. De dakconstructie hangt, wanneer open gevaren 

wordt, onder de brug. Hiervoor is een vergunning verleend door de gemeente.
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Lijst roerende zaken
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Omschrijving

Kantoorinventaris

Keukeninventaris

Vlootvolgsysteem Global Guide Systems Fleets

Licentie online verkoop en boekingssysteem



Toekomstmogelijkheden
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Rondvaart- en groepsvaartbedrijf Bootjes en Broodjes heeft nog diverse mogelijkheden voor 

uitbreiding en verbetering. De huidige eigenaar heeft door de forse groei die het bedrijf 

gedurende de jaren heeft doorgemaakt dit nog niet goed in gang kunnen zetten.





Deze mogelijkheden zijn door de eigenaar verwerkt in een sterkte/zwakte en kansen/

bedreigingen analyse (SWOT-analyse). Deze analyse is voor serieuze geïnteresseerden in een 

vervolgtraject beschikbaar.



Concurrentie overzicht
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Onderstaande aanbieders zijn ook actief op de rondvaart- en groepsvaartmarkt in Leiden.





- Rederij Rembrandt:


klassiek rondvaartbedrijf, grote boten met audiotours, voornamelijk één route.





- Stichting Leidse Rederij:


het stichtingsdoel is om klassieke boten in de vaart te houden en stadspromotie. Werkt met 

vrijwilligers.





- Stichting Rondvaart Leiden:


stichtingsvorm lijkt minder belangrijk; het bedrijf ontwikkelt zich steeds breder. Werkt nog wel 

met vrijwilligers.





- Rederij Van Hulst:


in de huidige vorm een betrekkelijk nieuwe speler. Vaart vooralsnog voornamelijk buiten Leiden. 

Het bedrijf is sterk online en mb.t. catering en marketing.



Vaargebied
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Ligging en bereikbaarheid
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Bootjes en Broodjes is gevestigd in het centrum van Leiden. 


Op loopafstand van het Centraal Station, parkeergarages, de Hortus Botanicus en diverse musea 

zoals Museum Volkenkunde, Museum De Lakenhal en Museum Boerhave.


In de fraaie binnenstad van Leiden vind je een heerlijk complete mix van honderden winkels: 

bekende ketens, delicatessenwinkels, boetiekjes, antiek- en vintagezaakjes.

Voorzieningen in de omgeving

Ontspanning op het water

Restaurants in de binnenstad

Winkels in de binnenstad

Afstand tot

Snelweg afrit < 2,5 km

NS station < 500 m

Bushalte < 100 m
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Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordering Leiden
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Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordering Leiden
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Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordering Leiden
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Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordering Leiden
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Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordering Leiden
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Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordering Leiden
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Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordering Leiden
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Huurovereenkomst en ligplaatsvergunning
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Huurovereenkomst


Bedrijfsruimte Blauwpoortsbrug 

1 te Leiden






Verhuurder


Gemeente Leiden






Aanvang huur



1 april 2006






Huurtermijnen


5 jaar, verlenging telkens voor 

een periode van 5 jaar






Huursom


€ 975,- excl BTW, per 3 

maanden, excl. indexering

Ligplaatsvergunningen Verleend door de gemeente Leiden

4 ligplaatsen bij Blauwpoortsbrug 2x noordzijde, 2x oostzijde

3 ligplaatsen  aan de Oude Vest 3 boxen van 12,5 x 4 meter

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij 

de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of 

vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.



Overige informatie
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Aanvaarding: in overleg

Bij vergevorderde interesse is het mogelijk een aantal aanvullende documenten en gegevens te 

ontvangen. Voordat deze vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven, zullen wij u verzoeken een 

geheimhoudingsverklaring te tekenen. Neem hiervoor contact op met de makelaar. 





Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden 

als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende 

aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding 

gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. 





Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de 

verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is 

samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de 

omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen 


kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie 

kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan 

geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. 


Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante 

bescheiden.





Alle kosten die betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. 

Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat 

binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel 

bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij 

afname en betaling van het gekochte.



Over ons
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Sinds 1997 zijn wij dé makelaar in heel Nederland voor de aan- en verkoop en verhuur van 

jachthavens, jachtcharterbedrijven, zeilscholen en andere soorten watersportgebonden 


bedrijven en onroerend goed. Wij zijn onder andere lid van de NVM, zijn VastgoedCert 


gecertificeerd en Hiswa-Recron Top Supplier.





Onze vakbekwame en enthousiaste medewerkers begeleiden het volledige traject: van taxatie tot de daadwerkelijke 

aan- of verkoop. Met een passie voor, en specialisatie in, de watersportbranche helpen we de zakelijke (én 

particuliere) markt aan de perfecte match! Wij weten wat er speelt in de markt en zijn continu bezig met het 

uitbreiden van ons bestand. Wij beschikken over een ruim bestand van relaties die serieus op zoek zijn naar 

watersportbedrijven of watersportgebonden onroerend goed voor een marktconforme prijs.  






Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op om de aan-of 

verkoopmogelijkheden voor uw bedrijf of onroerend goed te bespreken. 



Onze kantoren hebben jarenlange ervaring opgebouwd in de

recreatiesector. Als gespecialiseerde partij kennen we de lokale

markt en weten we wat er speelt in de regio. Met een landelijk

netwerk kunnen we u nog beter helpen. Door een groot aanbod

én door gebruik te maken van elkaars expertise. Daarom hebben

we onze krachten gebundeld in Leisure Makelaars Nederland.

Dus: wilt u werk maken van verkoop, aankoop, taxatie of overdracht 

van een recreatiebedrijf? Kom langs of bel uw contactpersoon!



Dé makelaar en taxateur voor 

watersportgebonden bedrijven 

en onroerend goed

MULLER MAKELAARDIJ

Oude Oppenhuizerweg 83

8606 JC  SNEEK



0515 43 06 23

info@mullermakelaardij.nl

www.mullermakelaardij.nl


