
Wat is het 
nou precies 
waard?

O
NDER DE WAARDE VAN HET 
onroerend goed verstaan we 
de waarde van het pand zelf en 
de grond die erbij hoort. Deze 

waarde hangt samen met de oppervlakte, 
de kwaliteit van de afwerking, de stijl, de 
ligging en de streek. Om een beeld te krij-
gen van deze waarde is het goed om een 
vergelijking te maken met andere panden 
in de buurt of advies in te winnen bij een 
makelaar. 

Naast deze geldelijke waarde is de 
fond de commerce van belang: de bedrijfs-
activiteit. Of meer specifiek: de omzet, 
naamsbekendheid, het klantenbestand en 
de inboedel. De waarde van de inboedel is 
te berekenen, maar de vraag is natuurlijk 
of u die ook daadwerkelijk wilt overnemen. 

De ‘waarde’ van het klantenbestand 
is ingewikkelder vast te stellen. De ver-
koper zal dit vaak uitsluitend baseren op 
de door hem gerealiseerde omzet. Maar 
dan is de vraag: is dat de werkelijke of de 
gedeclareerde omzet?

Goodwill en emotionele waarde
Dat een chambre d’hôtes nu goed loopt 
biedt uiteraard geen garantie op continuï-

teit. Het succes is namelijk heel persoons-
gebonden. Bent u een heel ander type 
dan de huidige eigenaar en gaat u het 
helemaal anders doen? Wilt u vooral niet 
koken of accepteert u geen kinderen of 
honden, terwijl de vorige eigenaar dat wel 
deed? Dan weet u zeker dat u klanten zult 
kwijtraken. De wisseling van eigenaar is 
voor veel mensen sowieso vaak een reden 
om weer eens ergens anders op vakantie 
te gaan. 

Belangrijk voor u als nieuwe eigenaar is 
de toekomstige waarde die u verwacht 
te bereiken dankzij uw businessplan. 
Hoeveel moet u investeren, hoeveel kunt 
u ermee verdienen? Vragen die de koop 

in grote mate kunnen beïnvloeden, want 
als de huidige staat dicht bij uw wensen 
ligt, heeft u weinig bijkomende kosten en 
behoudt u de goodwill van het bestaande 
klantenbestand.

Een derde aspect is de emotionele 
waarde. U gaat naar Frankrijk voor uw 
eigen levensplezier, en dat is niet in geld 
uit te drukken. Toch is dat waarschijnlijk 
de belangrijkste reden om aan dit nieuwe 
avontuur te beginnen, en u bent enige die 
kunt bepalen hoeveel dat waard is.

De financiering van een 
gastenverblijf
En dan gaat u naar de bank. Daar zullen ze 
u niet met open armen ontvangen; 
banken zijn doorgaans huiverig als ze 
horen dat u chambres d’hôtes of gîtes wilt 
beginnen in Frankrijk. Zeker als u de rente 
en aflossing van de lening wilt betalen 
van de verwachte inkomsten. Wanneer 
u een bestaande activiteit overneemt 
met hoge, gedeclareerde inkomsten zal 
de bank niet zonder meer meewerken. 
Men verstrekt liever leningen op basis 
van vaste arbeidsovereenkomsten met 
loonstroken, hoewel men tegenwoordig 
steeds vaker akkoord gaat met langdu-
rige hoge inkomsten uit eigen bedrijven. 
Niettemin is het dus aan te raden om uw 
baan of bedrijf aan te houden tot aan de 
overdracht. 

Bent u echt afhankelijk van de inkom-
sten uit uw gastenverblijf, zorg dan voor 
een goed onderbouwd businessplan, een 
lange adem en tijd om veel banken te 

Bij de overname van een bestaande chambre d’hôtes of gîtes-
bedrijf zijn drie aspecten van belang voor de waardebepaling en 
financiering: de geldelijke waarde van het onroerend goed, het 
klantenbestand en de emotionele waarde. U moet dus op meer-
dere fronten onderhandelen: met de verkoper en de bank, maar 
ook met uw verstand en uw hart.
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benaderen. Op dit moment verwachten 
banken dat u 30% tot 50% van de aankoop 
zelf financiert, afhankelijk van uw eigen 
vermogen en de waarde van het pand.

Valkuilen en aandachtspunten
U kunt de goodwill in de totaalprijs mee-
nemen of haar daarvan loskoppelen. Een 
belangrijke keus, want dat heeft conse-
quenties voor de financiering, de nota-
riskosten, de belastingen en eventuele 
overwaarde bij verkoop. Het heeft zeker 
ook consequenties voor de verkoper. Die 
zullen per situatie verschillen. Daarom is 
het raadzaam dit goed te laten uitzoeken 
vóór de financieringsaanvraag en vóór 
het tekenen van het compromis de vente.

In Frankrijk zijn bij verkoop van een 
pand nogal wat expertises verplicht, 
waaronder de staat van de septic tank. 
Eventuele gebreken, of zelfs volledige 
non-conformiteit zijn voor rekening van 
de koper. In het geval van de septic tank 
moeten die binnen het jaar na aankoop 
verholpen worden. Als de gastenkamers 

of gîtes recenter zijn dan de tank, bestaat 
het risico dat de tank niet groot genoeg is 
en volledig vervangen moet worden.

In Frankrijk koopt u het pand in de 
staat waarin u het bij de bezichtiging 
hebt aangetroffen. Er is geen verhaal 
mogelijk na verkoop, tenzij u kunt aanto-
nen dat de verkoper op de hoogte was van 
eventuele gebreken. Een bouwtechnische 
keuring voor aankoop is in Frankrijk heel 
ongebruikelijk. Dit moet u dus zelf regelen 
met een lokale architect, of via een Neder-
landse bouwkundige die ervaring heeft 
met de Franse realiteit.

Als chambres d’hôtes-uitbater mag u 
maximaal 5 of 6 kamers aanbieden, 
afhankelijk van het departement. Als dat 
er meer zijn, moet u voldoen aan de eisen 
voor een hotel, en die zijn vele malen 
strenger dan voor chambres d’hôtes. Ook 
daarvoor worden de normen trouwens 
steeds strenger. Kijk dus goed of u daar 
geen extra kostenpost aan krijgt.

In populaire toeristische streken 
staan de vraagprijzen helaas vaak niet 

meer in verhouding tot de inkomsten die 
u uit een chambre d’hôtes kunt genere-
ren. Het is dan helemaal van belang dat 
het pand goed aansluit bij uw wensen. 
Een klik met de verkoper kan helpen om 
zijn emotionele barrière – en dus die 
waarde-component in zijn vraagprijs – te 
beslechten.  III

Marieke van Bezeij begeleidt mensen die 
een gastenverblijf willen beginnen in 
Frankrijk. Zij heeft hiervoor een specifiek 
platform gecreëerd waar zoekers en ver-
kopers elkaar kunnen ontmoeten:
matchmaker.homes-and-hospitality.com 
www.verthuizen.nl
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