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Van:
Verzonden: donderdag 5 mei 2022 08:33
Aan:  - Inleisure BV
CC:
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties
Bijlagen: Concerngarantie Inleisure B.V. - huurovereenkomst + opm

Goedemorgen , 
 
Dank voor de concept garanties. De opzet ziet er goed uit en is in lijn met wat ik in gedachten had. 
 
Wel moeten wat mij betreft de in bijgaand document geel gemarkeerde passages komen te vervallen in beide 
garanties. De garanties zijn al gemaximeerd op tweemaal de jaarhuur. Dat lijkt me redelijk, maar dan moet er niet 
i.g.v. een onverhoopt faillissement ook nog eens o.b.v. de Faillissementswet discussie kunnen ontstaan over het 
uitsluiten van bepaalde vorderingen van de gemeente. Graag verneem ik of je je daarin kunt vinden, dan kan ik 
daarna verder met de verdere afwikkeling van de indeplaatssteling.  
 
Wat betreft de volgordelijkheid: Het verstrekken van de garanties zal één van de voorwaarden worden voor de 
indeplaatssteling. De garanties hoeven dus pas te worden verstrekt nadat jullie onze brief hebben ontvangen. 
 
Vriendelijke groet, 

  
 

Van:  - Inleisure BV   
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 14:00 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 
 
Goedemiddag , 
  
Met enige vertraging (oorzaak: vakantie onze jurist) zend ik je hierbij een eerste opzet voor de af te geven concern 
garanties. Zou je jouw eventuele opmerkingen aan mij willen doorgeven zodat we kunnen gaan afronden? 
  
Dank weer en een mooi weekend gewenst. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 - Inleisure BV 
Partner | IN Leisure Development 

 

Olympisch Stadion 24-28 
1076DE Amsterdam 
www.inleisure.nl 
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Email disclaimer: 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht 
de inhoud niet te gebruiken, te openbaren, te distribueren of te verveelvoudigen en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht 
daarna te vernietigen. InLeisure B.V. is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
InLeisure B.V.  kan niet garanderen dat een verzonden e-mail vrij is van virussen, noch dat e-mails worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde 
derden. 

P Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt 

Van:   
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 17:20 
Aan:  - Inleisure BV  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 
  
Goedemiddag , 
  
Dank voor je reactie. Ik zie de concept concerngarantie graag tegemoet. Als die akkoord is, dan kan ik de 
toestemmingsbrief voor de huuroverdracht verder gaan uitwerken en afronden. 
  
Vriendelijke groet, 

 
  

Van:  - Inleisure BV   
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 15:49 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 
  
Goedemiddag ,  
  
Het is juist dat QRSTU Wijk aan Zee Holding B.V. de aandelen overneemt van de vennootschappen van  

 Feitelijk blijft de huurder voor de gemeente Beverwijk gelijk, namelijk de bestaande vennootschappen. 
  
Wij zullen een concern garantie afgeven op het niveau Roompot en Inleisure. Wij hebben onze jurist gevraagd een 
stuk op te stellen en dit aan je voor te leggen. Is dit akkoord? 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  
  
  

Van:  
Verstuurd: dinsdag 29 maart 2022 21:11 
Aan:  - Inleisure BV  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 
  
Beste , 
  
Excuses voor de late reactie. 
  
Ik heb inmiddels alle stukken kunnen bestuderen en voor mijn deel van de toets t.a.v. de huurovereenkomst ziet het 
er in principe goed uit. Ik heb nog twee laatste vragen: 
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 Ter (dubbel)check: QRSTU Wijk aan Zee Holding B.V. is toch de partij die de aandelen overneemt in de 
entiteiten van ? 

 Kunnen we als gemeente een rechtstreekse concerngarantie van een entiteit hoger uit het concern krijgen? 
We hebben slechte ervaringen met 403 verklaringen aangezien die op enig moment eenzijdig ingetrokken 
kunnen worden. Daarom zouden we graag een rechtstreekste garantie als ‘achtervang’ hebben. Van welke 
entiteit in het concern zou dat kunnen? 

  
Graag jouw reactie op voorstaande punten, dan kan ik de toestemmingsbrief verder gaan uitwerken. 
  
Vriendelijke groet, 

 
  

Van:  - Inleisure BV   
Verzonden: maandag 21 maart 2022 17:33 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 
  
Goedemiddag  
  
Is het je gelukt om vorige week nog naar onderstaande informatie te kijken die ik je heb toegestuurd? 
Mocht je aanvullend nog zaken wensen te ontvangen dan hoor ik dat uiteraard graag. 
  
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Postma 
  

  

  

  

  

  

  

  

Email disclaimer: 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht 
de inhoud niet te gebruiken, te openbaren, te distribueren of te verveelvoudigen en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht 
daarna te vernietigen. InLeisure B.V. is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
InLeisure B.V.  kan niet garanderen dat een verzonden e-mail vrij is van virussen, noch dat e-mails worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde 
derden. 

P Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt 

Van:   
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 18:10 
Aan:  - Inleisure BV  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 
  
Goedemiddag  
  

 

 - Inleisure BV 
Partner | IN Leisure Development 

 

Olympisch Stadion 24-28 
1076DE Amsterdam 
www.inleisure.nl 
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Bedankt voor het delen van de stukken en de toelichting. Uiteraard zal ik hier vertrouwelijk mee om gaan.  
  
Ik heb vorige week inderdaad contact gehad met . Zij gaf mij toen al aan dat haar deel van de toets 
erg complex was en dat ze er nog op aan het studeren was. Ze heeft me aangegeven er nog bij mij op terug te 
komen.    
  
Ik heb voor mijn deel van de toets nu in ieder geval voldoende informatie, dus daar ga ik komende week mee 
verder. 
  
Vriendelijke groet, 

 
  

Van:  - Inleisure BV   
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:46 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 
  
Goedemiddag , 
  
In aanvulling op mijn onderstaande e-mail van gistermiddag zend ik je bijgaand de concept cijfers 2021 van Roompot 
toe. De cijfers zijn nu enkel nog in concept beschikbaar en controle door KPMG loopt nu en naar verwachting 2e 
helft april krijgen we hun controleverklaring en wordt de jaarrekening door de aandeelhouders vastgesteld.  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
Ik hoop met bovenstaande aanvullende informatie je voldoende te hebben voorzien van de financiële draagkracht. 
Mocht verdere toelichting nodig zijn dan verneem ik dat uiteraard graag. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 - Inleisure BV 
Partner | IN Leisure Development 

 

Olympisch Stadion 24-28 
1076DE Amsterdam 
www.inleisure.nl 
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Ik heb helaas nog geen contact kunnen leggen met , maar ik heb wel zelf de eerder door jou 
toegezonden stukken beoordeeld.  
  
Voor wat betreft mijn toets uit hoofde van de huurovereenkomst ontvang ik graag de KvK stukken van Roompot 
Recreatie Beheer B.V. (KvK 22016130) en Inleisure B.V. (KvK 78326001). Daarnaast ontvang ik van die BV’s graag de 
twee meest recente jaarrekeningen. 
  
Ik zal opnieuw proberen contact te leggen met  om afstemming te hebben, maar ik kan me 
voorstellen dat zij andere stukken nodig heeft vanuit hoger in het concern, omdat haar toets een andere is en 
waarschijnlijk focust op de herkomst van de financiele middelen. 
  
Vriendelijke groet, 

    
  

Van:  - Inleisure BV   
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 16:41 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 
  
Goedemiddag , 
  
Dank voor ons kort telefonisch contact van zojuist. Hierbij zend ik de naam van de collega die binnen de gemeente 
Beverwijk onze aanvraag Alcoholvergunning in behandeling heeft: . 
Ik verneem graag later deze week welke (financiële) gegevens wij nog kunnen aanleveren. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

Email disclaimer: 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht 
de inhoud niet te gebruiken, te openbaren, te distribueren of te verveelvoudigen en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht 
daarna te vernietigen. InLeisure B.V. is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
InLeisure B.V.  kan niet garanderen dat een verzonden e-mail vrij is van virussen, noch dat e-mails worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde 
derden. 

P Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt 

Van:   
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 16:01 
Aan:  - Inleisure BV  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties 

 

 - Inleisure BV 
Partner | IN Leisure Development 

 

Olympisch Stadion 24-28 
1076DE Amsterdam 
www.inleisure.nl 
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Email disclaimer: 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht 
de inhoud niet te gebruiken, te openbaren, te distribueren of te verveelvoudigen en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht 
daarna te vernietigen. InLeisure B.V. is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
InLeisure B.V.  kan niet garanderen dat een verzonden e-mail vrij is van virussen, noch dat e-mails worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde 
derden. 

P Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt 

Van:   
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 21:35 
Aan:  - Inleisure BV  
CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties  
  
Beste , 
  
Ik zou je in vervolg op ons overleg van vanmiddag nog een mail sturen.  
  
Eerste voorwaarde voor het kunnen overdragen van de huurovereenkomst is het met goed gevolg doorlopen van de 
Bibob toets behorend bij de overname van de voor de exploitatie benodigde vergunningen. Dit betreft in het 
bijzonder een aanvraag wijziging van de APV/alcoholvergunning. Op de website van de gemeente Beverwijk staat 
omschreven hoe die aanvraag kan worden gedaan. Als daar specifieke vragen over zijn, kan gebeld worden met 
Team Bijzondere Wetten via het algemene nummer van de gemeente. 
  
Tweede voorwaarde voor het kunnen overdragen van de huurovereenkomst is het aantonen van de financiele 
gegoedheid, te weten of de nieuwe partij in staat is om de financiele verplichtingen jegens de gemeente te kunnen 
nakomen. In dat kader ontvangen we in eerste instantie graag de volgende gegevens: 

 KvK uittreksel van de entiteit die de aandelen gaat overnemen 
 Kopie legitimatiebewijzen van de UBO’s van deze entiteit 
 Een organogram waaruit de samenstelling van het concern van deze entiteit blijkt 

  
Op basis van voornoemde gegevens dienen vervolgens zoals besproken recente jaarstukken van een nader te 
bepalen entiteit worden aangeleverd voor een financiele toets. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  
  

Van:   
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 14:53 
Aan: Info <info@beverwijk.nl>;  

 

 - Inleisure BV 
Partner | IN Leisure Development 

 

Olympisch Stadion 24-28 
1076DE Amsterdam 
www.inleisure.nl 
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CC:  
Onderwerp: Verzoek tot Change of Control Huurovereenkomsten Strandexploitaties  
  
  
  

  
Castricum 1 december 2021 
  
  
Betreft: huurovereenkomsten Kavels 5, 6, 7a en 7B strand Wijk aan Zee 
  
  
  
Geacht College, 
  
Inmiddels ben ik 35 jaar strandexploitant en huurder van de hier boven genoemde kavels strand, 
formeel gehuurd door mijn vennootschappen Strandpaviljoen de Kust B.V.,  Aan zee slapen 
B.V. en F.A.M. De Ridder Exploitatie B.V.  
  
Gezien mijn gevorderde leeftijd, maar eerlijk gezegd ook afnemende energie, heb ik mij 
genoodzaakt gezien mij te oriënteren op een overdracht van mijn activiteiten. Waarborgen van 
kwaliteit en continuering van de aan gasten geboden gastvrijheid hebben bij mij altijd voorop 
gestaan, en staan dat nog steeds. 
  
Lang was de verwachting en mijn wens, deze drie  bedrijven op enig moment aan mijn kinderen 
over te dragen, zodat zij geleidelijk met hulp van mijn ervaring en kennis het stokje konden 
overnemen. Helaas hebben mijn kinderen door alle perikelen en onzekerheden van de afgelopen 
vier jaren (waaronder de langdurige huuronderhandelingen, inmiddels al twee jaar Corona 
pandemie, en personeelsproblemen) definitief besloten deze stap niet te gaan zetten. 
  
Vervolgens ben ik recent in contact gekomen met de firma “QRSTU Leisure Brands & Operations 
B.V.”, een jong, professioneel en dynamisch bedrijf met naar mijn mening een uitgesproken en 
overtuigende recreatieve visie. De bepalende personen in dit bedrijf,  en  

, hebben (met andere bedrijven) aantoonbaar veel ervaring opgedaan en  
  
successen geboekt in de recreatie branche en de gastvrijheidssector, veelal op kust locaties.  
  
Waar het mij echt aan mijn hart gaat mijn bedrijf, althans mijn eigen inzet daar in, te moeten 
staken helpt daar bij wel dat ik er van overtuigd ben dat QRSTU het succes van het 
strandpaviljoen en de accommodaties weet voort te zetten en zelfs te vergroten. Ik heb veel 
vertrouwen in hen, zij stellen mij in staat mijn verantwoordelijkheid en rol met een gerust hart over 
te dragen.   
  
Volgens de met u gesloten overeenkomsten heb ik uw voorafgaande toestemming nodig voor de 
overdracht van mijn contractpositie, ook als de huurder formeel dezelfde rechtspersoon blijft. Van 
dit laatste zou overigens sprake zijn, bedoeling is dat mijn aandelen overgedragen worden aan 
QRSTU. 
  
Ons gezamenlijk verzoek is dan ook om toestemming te verlenen voor de beoogde overdracht 
van de aandelen in de drie hierboven genoemde vennootschappen, die op dit moment dus 
huurder zijn van de percelen 5,6,7A en 7B. Die vennootschappen blijven dan dus ook de huurder. 
  
Het voordeel van zo’n aandelen overdracht is dat alle schriftelijk vastgelegde afspraken (de 
Huurovereenkomst, het Convenant, en het Addendum) ongewijzigd in stand kunnen blijven. 
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Vermoedelijk ten overvloede benadruk ik daarbij dat de inmiddels getekende 
huurovereenkomsten met al onze particuliere huurders daar mee dan ook gewaarborgd zijn en 
blijven. 
  
Zoals vaker zijn mijn gesprekken met QRSTU spontaan gestart, maar zijn die wel in een 
stroomversnelling gekomen. Wij zouden een voorspoedige afhandeling van dit verzoek dan ook 
op prijs stellen.  
  
Uiteraard zijn zowel QRSTU als ik zelf graag bereid de situatie, de visie op de  
  
toekomst van de gehuurde kavels en accommodaties, maar ook de deskundigheid en ervaring op 
dit gebied van QRSTU nader toe te lichten.  
  
Graag horen wij zo spoedig mogelijk of u nog aanvullende vragen heeft of bepaalde informatie 
wenst.  
  
Wij zullen daar toe zelf ook op korte termijn contact opnemen, en horen dan ook graag of een 
persoonlijk gesprek met de vertegenwoordigers van QRSTU en mijzelf gewenst wordt.  
  
Wij vertrouwen op een voorspoedige en bevestigende afhandeling van dit verzoek en zien uw 
reactie graag tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

 
  
F.A.M. De Ridder Exploitatie B.V. 
Strandpaviljoen de Kust B.V.   
Aan zee slapen B.V. ,  
  
mede namens QRSTU Leisure Brands & Operations B.V. 
  

  

  

  

  

  

  

  

Email disclaimer: 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht 
de inhoud niet te gebruiken, te openbaren, te distribueren of te verveelvoudigen en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht 
daarna te vernietigen. InLeisure B.V. is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
InLeisure B.V.  kan niet garanderen dat een verzonden e-mail vrij is van virussen, noch dat e-mails worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde 
derden. 

P Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt 

 

 - Inleisure BV 
Partner | IN Leisure Development 

 

Olympisch Stadion 24-28 
1076DE Amsterdam 
www.inleisure.nl 




