
Kosten Soort kosten uitvoering omschrijving

bouwkosten 
ponton

98000

bouwkosten 
landtong

113500

inverstering 
horeca

106000

317500



Tabel 1

Kosten Soort kosten uitvoering omschrijving

Verplaatsen ponton 5000 sleepdienst verplaatsen ponton van A naar B

railing ponton 10000 lasser arthur frame lassen en panelen plaatsen

zand op ponton 2500 tbv stadstrand op ponton

bordestrap ponton 5000 arthur de 
aannemer

trap van buik ponton naar dek

wenteltrap ponton 5000 arthur de 
aannemer

trap van buik ponton naar dek

aansluiten wc wagen 10000 aan t vuur via persleiding naar aansluiting waternet

stelpost electra ponton 10000 isak hoofd groepenkast stelpost

luchtbehandeling 2 x 10000 ercon lucht 
techniek

voor ruimte A B en C

afzuig motor keuken 5000 ercon lucht 
techniek

tbv keuken in buik van t ponton

entree deur ruimte A 2500 arthur de 
aannemer

hoofd entree goed isoleren / voorportaal

entree deur ruimte B 2500 arthur de 
aannemer

tweede entree goed isoleren

klapdeuren ruimte A 
naar B

4000 arthur de 
aannemer

doorgang > goed isoleren

Klapdeuren ruimte B 
naar C

4000 arthur de 
aannemer

doorgang > goed isoleren

ruimte B leeg trekken 4500 B3 spullen oude huurder saneren

luiken ponton 
aanbrengen 4x

2000 B3 goed dicht en veilig maken

aansluiting ponton wal 2000 arthur de 
aannemer

aansluiting bij deuren

ruimtelijke 
onderbouwing 

2000 BRO tbv vergunning

vergunningen 
beigeleider

4000 heren2 tbv indienen vergunning

tekenwerk ponton 
vergunning

2500 steven 
steenbruggen

Nieman rapport 2500 nieman lucht cappiciteid en brand rapporten

tekenwerk floris 
landtong

3000 Floris van der 
burght

tbv horeca vergunning

98000



Kosten Soort kosten uitvoering omschrijving

windscherm 80 meter 10000 reeds aangekocht langs waterkant

transport containers 5000 Hijs bedrijf buren creeren pleintje 

berekening jvz 1500 JVZ tbv deks op containers

brug ponton deks 21000 groot lemmer verbinding ponton naar dek tbv vluchtroute

4 trappen 1000 groot lemmer deks toegankelijk maken

entree vlonders 7500 arthur de aannemer tbv een nette entree veiligheid

etree poort 2500 arthur de aannemer

stelpost electra 10000 isak kasten terrein veilig maken strak trekken / buiten 
verlichting / tussen meter

supperclub entree 
facciliteren

5000 arthur de aannemer tbv hun aan en toevoer goederen

containers sarneren 5000 B3 realiseren parkeergelegenheid

terras vlonder 
balkengrid

20000 arthur de aannemer op containers tbv deks

toplaag terrasvlonders 8000 arthur de aannemer steen schotten 5cm dik

railing terras vlonder 5000 arthur de aannemer

windschermen 
bevestigen

2500 arthur de aannemer

aankoop 
windschermen

2000

ramen containers 7500 arthur de aannemer tbv buitenbar en andere huurders intergreren in het 
totaal

113500



Kosten Soort kosten uitvoering omschrijving

bullerjan kachel aansluiten + pijp 3500

keuken instaleren 5000

bar Ruimte A 4000

bar ruimte B 2000

bar op dek 4000

camera’s 8000

alarm systeem 5000

verlichting in ponton 2500

verlichting dek 2500

exploitatievergunning 2500

start voorraad 7500

start kassas 2500

extra aankleding 5000

verf hou afkleding 7500

geluid upgrade 5000

geluids rapport 2000

website 2500

huisstijl 3000

accoustiek aanpakken 2500

brand blussers binnen 2000

bar op landtong 5000

afkleden deks 5000

prikkabel landtong 5000

prikkabel entree 2500

planten buitenruimte 5000

brandblussers buiten 5000

overname inventaris roest

106000




