Herman Hell van Hell’s Kitchen:

‘Voor deskundig en betrouwbaar
advies kom je vanzelf bij Adhoc uit’
Als horecaondernemer heb je
in de huidige markt een goede sparringpartner nodig. Dus
toen het Zalmhuis een nieuwe
uitbater zocht, wist Herman
Hell direct wie hij moest bellen
voor de biedingenstrijd: Henk
Sluiter van Adhoc, de horecamakelaar van Nederland. Met
succes, want inmiddels is Hell
de trotse eigenaar van het
Zalmhuis.

Een iconisch pand op een iconische locatie
Toen Herman Hell in de markt werd benaderd met de vraag of hij het Zalmhuis langs de Rotterdamse Maas wilde overnemen, aarzelde hij geen moment. ‘Een iconisch pand op een iconische locatie
komt maar eens in de zoveel jaar voorbij’, verklaart hij. ‘Als ik mijn zinnen op zo’n pand heb gezet,
wil ik het ook binnenhalen. Maar niet at all costs. Als je als ondernemer een pand graag wil hebben,
is het fijn om iemand naast je te hebben met verstand van zaken en zonder emotionele betrokkenheid, want dat laatste vertroebelt de blik. Enthousiasme over een pand of locatie is prima, maar je
moet niet aan je enthousiasme ten onder gaan. Een deal hoort niet gesloten te worden op basis van
emotie maar op inhoud!’
Daarom wilde hij een deskundige adviseur om namens hem het biedingsproces te doen. De keuze
voor Adhoc horecamakelaars kwam niet uit de lucht vallen. Het tweetal heeft al vaker samengewerkt aan beide zijdes van de tafel. Herman Hell is steeds opnieuw onder de indruk van het optreden van Henk Sluiter. ‘Vroeger was een goed gevulde telefoon genoeg om horecamakelaar te zijn’,
stelt Herman Hell. ‘Maar dat is nu niet meer zo. In de huidige markt heb je als ondernemer een
betrouwbare en deskundige adviseur nodig die volwaardig advies kan leveren. Dan kom je vanzelf bij
Adhoc uit.’

Professioneel
De reden? Simpel, zegt Herman Hell. ‘Adhoc is de meest professionele horecamakelaar van Nederland. Of eigenlijk: de enige! De horeca wordt steeds groter, de markt consolideert en het wordt
allemaal professioneler. Dat vraagt om een adviseur die dat begrijpt en daarin mee kan gaan. Adhoc
heeft de benodigde knowhow in huis. Ze hebben ongelofelijk veel verstand van de markt. Niet alleen
van hoe de markt werkt, maar ook van alles wat daarbij komt kijken. Ze kennen de kleine lettertjes
van de koopovereenkomst, hebben verstand van financieren en zijn ook goed thuis in het proces van
huur- en koopovereenkomsten. Dat is belangrijk, want een akkoord op prijs is nog geen akkoord.
Naast de prijs zijn er nog heel veel details die besproken moeten worden, zoals medewerkers en de
oplevering. Allemaal losse eindjes die een goede adviseur vastknoopt. ‘
Ook de manier van werken van Adhoc spreekt hem aan. ‘Afspraak is afspraak, als ze iets checken
of opstellen, klopt het ook. Ze weten niet alleen hoe je een deal kunt sluiten, maar ook een goede
deal!’

Betrouwbaar
Maar wat voor Herman Hell misschien
nog wel zwaarder weegt is de betrouwbaarheid van deze partij. ‘Er is sprake van
wederzijds vertrouwen, en dat is zeker
in deze markt een groot goed. Henk is
een oprechte vent. Hij zal nooit streven
naar een handtekening van twee partijen,
alleen voor de fee. Henk sluit alleen een
deal als die echt goed is en in het belang
van de klant. Dat is voor mij als ondernemer goud waard!’
Hij kijkt dan ook tevreden terug op het
traject. Na het sluiten van de deal heeft
Herman Hell een half jaar uitgetrokken zijn
concept goed neer te zetten. Na een flinke
renovatie opent het Zalmhuis begin februari zijn deuren. De nieuwe uitbater heeft
er alle vertrouwen in. ‘Het is een prachtig pand op een heel goede plek in ons
gebied. Dat maakt het een waardevolle
aanvulling op onze portefeuille. Voor ons
is dit een unieke kans om weer een mooie
zaak neer te zetten!’
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