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VRIJTHOF MAKELAARS 

Hotel Schaepkens van St. Fijt 

Het horecabedrijfspand (Hotel) met ondergrond en erf� het geheel bekend als "Hotel Schaepkens van St. Fijt" te 

Valkenburg, is gelegen aan de Nieuweweg 40-44. 

Kadastrale gegevens 

Perceel Gemeente Sectie Nummer m2 

Nieuweweg 42 / 

NIEUWEWG 40 / Valkenburg Limburg C 1529 9.700 

NIEUWEWG 44 

- Valkenburg Limburg C 1575 9.446 

Derhalve gezamenlijk groot 19.146 

Omschrijving: Bedrijvigheid (horeca)- Erf-Tuin en Terrein (natuur). 

Ligging en locatie 

Het hotel is gelegen aan de Nieuweweg 42 te Valkenburg, provincie Limburg. Het betreft een ligging aan de 

doorgaande weg vanuit het centrum van Valkenburg naar de Rijkssnelweg A 79 (afrit 4 Hulsberg). Het centrum 

van Valkenburg is op loopafstand gelegen. In de directe omgeving van Valkenburg zijn een groot aantal hotels 

gelegen; er is derhalve sprake van een horeca-/hotelconcentratiegebied. 

Bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 

De bereikbaarheid van het hotel is als goed te omschrijven, dit komt mede door de ligging aan de rand van het 

centrum van Valkenburg. Hierdoor is het voor hotelgasten en busmaatschappijen goed aan te rijden. 

Rijkssnelweg A 79 is op slechts enkele autominuten van het getaxeerde gelegen. Maastricht en Heerlen zijn op 

circa 15 autominuten en Aken op circa 25 autominuten gelegen. 

Parkeermogelijkheden zijn er voor zowel automobilisten als bussen in voldoende mate aanwezig op het eigen 

parkee1terrein. De toegang tot het parkeerterrein is beveiligd met een elektrisch hek welke via de intercom aan de 

receptie geschakeld is. Tevens is het parkeerterrein middels camera's en hekwerken beveiligd. 

Capaciteit 

Het hotel beschikt totaal over 130 kamers die in verschillende uitrustingsniveaus aangeboden worden. Dit 

betreffen onder meer op 3-sterren niveau de standaard kamers en op 4-sterren niveau de luxere kamers. 

Er zijn 99 hotelkamers op 3-sterrenniveau en 31 hotelkamers op 4-sterrenniveau. Hiervan zijn er 8 uitgerust met 

een slaapbank die als familiekamer aangeboden worden. 

Op de begane grond zijn meerdere restaurant-, ontbijt-, café- en zaalruimten aanwezig. De capaciteit is voor 

een gedeelte vrij indeel baar. Het aantal zitplaatsen bedraagt circa 400. Zowel aan de voor- als achterzijde 

beschikt het hotel over een terras. 
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Objectomschrijving 

Kelder 

Begane grond 

1 • tot 4° verdieping 

5° verdieping 

Terreinvoorzieningen 

Parkeerplaatsen 

Verlichting 

Groenvoorzieningen 

Aantal inritten 

Verhardingen 

Leisuremogelijkheden 

Inventaris 

Globale omschrijving 

VRIJTHOF MAKELAARS 

: Aanwezig, in gebruik als technische ruimte en opslag. 

: Entree met hal en receptie. Van hieruit zijn links de restaurant-, café- en 

zaalruimte te bereiken. Aangrenzend aan de ontbijt-/restaurantruimte is de 

ruime bedrijfskeuken gesitueerd. 

Hier bevinden zich tevens de separate toiletgroepen, opgang naar de 

verdieping en lift. 

Vanuit de centrale hal is rechts de toegang tot een extra restaurantruimte 

te verkrijgen. 

: Hotelkamers. 

: Hotelkamers en hotelappartement. 

: Op eigen terrein in voldoende mate aanwezig. 

: Gevel- en terreinverlichting. 

: Tuin aan de voorzijde van het hotel alsmede nabij het parkeerterrein. 

: 1 vanaf de Nieuweweg beveiligd met elektrisch hek. 

: Bestrating, asfalt en grind. 

: Niet op eigen terrein. 

: Het meubilair in het restaurant en de zalen is uitgevoerd in divers materiaal. 
Dit betreffen onder meer tafels voorzien van stalen frame en houten 

tafelblad. De stoelen zijn onder meer voorzien van stalen frame en lederen 

zitting, houten frame en stoffen zitting, stalen frame en rotan zitting, stalen 

frame en stoffen zitting en houten barkrukken. Het terrasmeubilair is 

overwegend uitgevoerd in rotan stoelen en tafels voorzien van stalen 

frame en werzalit tafelblad. 

In het restaurant is een showkeuken/buffet aanwezig. Dit betreffen onder 

meer vrijstaande units met diverse functies. Het betreffen hier onder 

meer bakplaten inclusief afzuiging, inductieplaten, bain maries, 

koelvitrines en koffiehoek voorzien van Carimali koffiemachine. 

In de grote feestzaal is een separate bar aanwezig voorzien van 

onderkoelingen, rvs werkbladen, tapsysteem, glazenspoelmachine en 

Carimali koffiemachine. Hier is tevens een podium met licht en geluid 

aanwezig. 

Het cafégedeelte beschikt eveneens over een separate bar met onder meer 

onderkoelingen, rvs werkbladen, tapsysteem en audio-installatie. 

De bedrijfskeuken beschikt onder meer over een spoelkeuken 

voorzien van Hobart vaatwasmachine, rvs werkbladen, rvs spoelbak 

en spoelbak en diverse rvs trolleys. 

De keuken is uitgerust met onder meer Convotherm combisteamer (klein), 

Convotherm combisteamer (groot), Berto's modulaire opbouw (6-pits 
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VRIJTHOF MAKELAARS 
tornu1s, g1111 en dubbel tntuur, L braadsledes), rvs werkbanken, diverse klein 

keukenapparatuur, rvs afzuiging, koelcel, vriescel en diverse 

keukenbenodigdheden. 

De kamers zijn uitgerust met onder meer een 2-persoons boxspring bed, 

wandmeubel voorzien van nachtkastje, LCD-televisie, wandmeubel met 

tafelblad, poef, stoel en een badkamer uitgerust met een douchecabine, 

hangtoilet, dispensers, fontein en diverse verfraaiingen. 

De lobby beschikt over diverse zitplaatsen, een receptie 

uitgerust met meerdere werkplekken en een directiekantoor. 
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32.233 

19.631 

€ 2.510.769 
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Nadere informatie: de heer J.W.P. van den Berg, Vrijthof Makelaars

E:  info@vrijthofmakelaars.nl

M: +31(0)683805140
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