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Betreft: Verzoek aanpassen termijnen huurovereenkomst 
 
Geachte burgemeester en wethouders, 
 
De gevolgen van het Corona-virus zijn enorm en worden ondanks de aangekondigde 
versoepelingen met de dag steeds groter. In de allereerste plaats geldt dat natuurlijk voor de 
ontwikkeling van het aantal besmettingen en inmiddels gelukkig de daling van het aantal mensen dat 
door de ziekte is komen te overlijden.  
 
Door de overheidsmaatregelen zijn alle eet-en drinkgelegenheden van 15 maart jl. gesloten, er zijn 
veel horecaondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Met 0% omzet tijdens de periode van 
sluiting en een verwachte omzetterugval van 25 tot 40% over het hele jaar heen, heeft de horeca NU 
steunmaatregelen nodig. Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist ook vanuit de 
gemeente. Mijn mede strandpaviljoenhouders hebben net als ik grote zorgen over de toekomst van 
ons bedrijf. 
 
Omstandigheden 
De strandpaviljoens Bloemendaal Strand zullen dit jaar, ondanks de gedeeltelijke openstelling per 1 
juni aanstaande, aanzienlijke verliezen lijden. Voor ieder paviljoen zijn herfinancieringen nodig om 
de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Van wethouder Heijink hebben wij 
vernomen dat de gemeente Bloemendaal graag alle 7 strandpaviljoens (met de huidige exploitanten/ 
ondernemers) bij ons betekent dat in de vorm van de huidige ondernemers) volgend jaar weer 
terugziet.  
Juist nu de omzet had moeten komen en een start had moeten worden gemaakt om de gemaakte 
kosten van afgelopen winter terug te gaan verdienen, moesten wij onze deuren sluiten. 
Strandpaviljoens verdienen hun geld in 5 á 6 maanden, ook bij de jaarrondpaviljoens kennen we een 
zeer groot verschil tussen de winter en het zomerseizoen. 
 
Kwaliteitslag 
Daarbij komt dat de gemeente Bloemendaal graag ziet dat het Bloemendaalse strand een 
kwaliteitsslag gaat maken. Enkele paviljoens hebben hier al een hele mooie start mee gemaakt en 
hebben alles in het werk gesteld om, na het doen van forse investeringen, de deuren van een 
compleet nieuw paviljoen te openen. Dat is in één geval gelukt voor een periode van slechts 4 
weken en in een ander geval is dat vanwege de Corona-maatregelen helemaal niet gelukt. Voor 
dergelijke investeringen waren en zijn zeer grote bedragen nodig die slechts door een externe 
financiering kunnen worden bekostigd. 
Enige tijd geleden is er een mooie nieuwe vorm van samenwerking ontstaan tussen de bedrijven 
Bloemendaal aan Zee. De branding van Bloemendaal Strand krijgt vorm, via een website, via een 
logo, een specifieke uitstraling en via arrangementen gebaseerd op natuur, sport, spel, ontspanning 
en diversiteit zullen marketingcampagnes gestart worden. Dit is natuurlijk alleen mogelijk wanneer 
we voldoende capaciteit hebben om voldoende gasten te kunnen ontvangen. We wachten dan ook 
met smart op de komst van het nieuwe hotel. 
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Financiering 
De financiering van onze dagelijkse bedrijfsvoering, de vernieuwingen om de kwaliteitsslag te 
kunnen maken en het kunnen voldoen van de kosten van de exploitatie staat onder zeer zware druk. 
Banken willen zekerheden van bedrijven in de vorm van bedrijfsplannen waarin continuïteit en 
zekerheden zijn opgenomen. Die zekerheden en continuïteit kunnen wij nu niet bieden, omdat de 
huurovereenkomst een te korte looptijd heeft. In Zandvoort is de gemeente kort geleden akkoord 
gegaan met het omzetten van de huurovereenkomsten naar 10 jaar met 10 aanvullende optiejaren.  
Alles overwegende is de aanpassing van de huurovereenkomst voor de Bloemendaalse 
strandpaviljoens van essentiële betekenis om de continuïteit van onze bedrijven te waarborgen. Tot 
onze grote vreugde is de gemeente Bloemendaal al eerder akkoord gegaan om de 
huurovereenkomst te verlengen naar 8 jaar, maar wij zouden graag mee gaan in de lijn met de 
gemeente Zandvoort. 
 
Bij dit verzoek zijn wij ervan uit gegaan dat de jaarrondpaviljoens inmiddels een nieuwe 
huurovereenkomst hebben met daarin termijnen die nader met hen zijn afgestemd. 
 
Verzoek 
Gelet op het voorgaande , en meer in het bijzonder in verband met het verschaffen vanvoldoende 
zekerheid voor het verkrijgen van een financiering verzoeken wij u met klem om de termijnen van 
onze huurovereenkomsten aan te passen naar 10 jaren en daarbij 10 optiejaren. Wat ons betreft kan 
dit via een allonge geregeld worden.  
 
In afwachting van uw positieve berichtgeving, teken ik, namens Bloomingdale Beach, 
Strandpaviljoen Later aan Zee, Bronze Beach, Fuel Beachclub en Woodstock, Mifune 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ivo Berkhoff 
regiomanager 


