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Wij zijn op zoek
naar
dé Mr. Simons...
Kom ondernemen
in het historisch
centrum van Brielle!

Ben jij een ondernemer in hart en nieren? Zit je
vol creatieve ideeën en heb je een passie voor
de horeca? Dan kun jij de deuren openen van dit
toekomstige hotel, restaurant, evenementlocatie
en watertoren in het najaar van 2022. Zie jij deze
kans als een uitdaging?
Mr. Simons, is hét nieuwe hotelconcept in
het centrum van Brielle (Zuid-Holland) met
meerdere hospitality faciliteiten. Zowel de hotelals daggast zal zich hier thuis voelen.
Tevens zal de locatie bijdragen aan de
gemeenschap van Brielle en zijn alle inwoners
van harte welkom in het restaurant, op het terras
of voor een evenement. Naast het pand op de
Venkel-/ Nobelstraat is de iconische watertoren
van Brielle ook onderdeel van
Mr. Simons en zelfs te zien vanuit het hotel.
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Maak kennis
met Mr. Simons

Mr. Simons is de oorspronkelijke uitbater van
het pand aan de Venkel-/Nobelstraat. Hij is de
overkoepelende factor van alle activiteiten en
gevuld met identiteit, verhaal en warmte. Zijn
smaak en kennis informeren de sfeer van het
hotel en de watertoren. Het merk is subtiel
aanwezig en functioneert als handtekening op
de uitingen en communicatie richting gasten.
Het concept aan de Venkel-/Nobelstraat
bestaat uit 17 comfortabele hotelkamers met
een luxe uitstraling en modern design. Het
restaurant is geopend voor ontbijt, lunch en
diner en er zijn drie flexibele evenementlocaties
voor zowel sociale- als zakelijke bijeenkomsten.
Deze locatie van Mr. Simons bestaat uit twee
panden die intern met elkaar verbonden
zijn. Alle drie de etages worden momenteel
gerenoveerd en als nieuw opgeleverd.

In samenwerking met de familie
van Adrighem, pandeigenaar en
initiatiefnemer van dit project, zijn
wij op zoek naar een ondernemer
voor deze prachtige locatie in het
historische centrum van Brielle én
de watertoren gelegen op 5 minuten
van het hotel.
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Het karakteristieke pand aan de Venkel-/
Nobelstraat heeft een rijk verleden omtrent
bedrijvigheid en is gelegen in het hartje van
Brielle, een historisch stadje met de best
bewaarde vestingwerken van Nederland.
Brielle kent meer dan 400 monumenten en is
daardoor erg populair in de geschiedenisboekjes
en in trek bij toeristen. Deze prachtige locatie
biedt talloze mogelijkheden om een dag je er
op uit te gaan, zoals: ambachtelijke winkeltjes,
kunstgalerijen en het Brielse meer, een heerlijke
plek voor recreatie om en op het water. Door
het duingebied kunnen toeristen genieten van
de wandel- en fietspaden. Het dichtstbijzijnde
strand is gelegen op 12 kilometer afstand.
Verder ligt Brielle op een steenworp afstand van
Rotterdam en is Brielle makkelijk te bereiken
met de auto.

Ook de unieke watertoren van Brielle is
onderdeel van het concept Mr. Simons. Voor
deze locatie is beleving hét uitgangspunt,
waarbij de look & feel van de watertoren in
het gehele interieur de focus behoudt. De
watertoren is een uitzonderlijke, avontuurlijke
en originele locatie voor gasten die op zoek zijn
naar iets verrassends. De exacte conceptuele
invulling wordt momenteel uitgewerkt,
waarbij zowel reguliere hotelkamers, als ook
groepsverblijven tot de mogelijkheden behoren.
We vragen jou om als ondernemer hier op een
creatieve en commerciële manier in mee te
denken.
De verwachting is een bovengemiddelde
bezetting in weekenden en vakantieperiodes.
De doelgroep van Mr. Simons is voornamelijk
(weekend-)toeristen. Daarnaast is de zakelijke
markt een belangrijke focusgroep voor de
evenementlocatie.
Door het jaar heen worden in Brielle diverse
evenementen georganiseerd. Hiervan is 1 April
de belangrijkste feestdag, want ‘op 1 April
(1572) verloor Alva zijn Bri(e)l’.
Mr. Simons heeft een ervaren en
gepassioneerde ondernemer nodig! Heb jij al
een aantal ideeën voor grote verscheidenheid
aan activiteiten die Mr. Simons te bieden heeft?
Lees dan snel verder.
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Het hotel van Mr. Simons:
f

Hotel

f

Restaurant

f

Evenementen

f

Daktuin

f

(Groeps-)verblijf

f

Evenementen & workshops
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G.J. van Den Booger
dweg

De Watertoren van Mr. Simons
Rotterdam 30 km
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HOSPITALIT Y CONCEPT - HOTEL

De logeerkamers
van Mr. Simons
weten je altijd
te verrassen
Het hospitality concept van Mr. Simons is
er op geënt om de gast te ontzorgen met
handige digitale services die praktische zaken,
zoals inchecken, makkelijker en slimmer
maken. Hierdoor ontstaat er tijd en ruimte om
menselijke interactie warmer en persoonlijker
te maken. De persoonlijkheid van Mr. Simons
voel je in details en level van service. Dit zorgt
ervoor dat het hotel niet ‘high-end’ wordt, maar
een toegankelijk en persoonlijke omgeving waar
iedereen zich welkom voelt.
De 17 kamers zijn van alle gemakken voorzien
en voldoen aan de 3-4 sterren vereisten.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
het ontwerp van de kamers voor Mr. Simons.
PROSPECTUS MR. SIMONS
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HOSPITALIT Y CONCEPT

hoog
serviceniveau

warme
kleuren

inspirerend

gepersonaliseerd
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HOSPITALIT Y CONCEPT - DAKTUIN

Op het dak van het hotel bevindt zich een
terrastuin waar hotelgasten welkom zijn voor
een evenement, in de zon kunnen zitten of een
maaltijd kunnen nuttigen.

ontmoeten

mooi
uitzicht over
Brielle

verse
kruiden
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FOOD CONCEPT - RESTAURANT

Lokale producten
& huisgemaakte
gerechten om
samen te delen
Mr. Simons houdt van eten! Als echte
Briellenaar kan hij verse vis ontzettend
waarderen. Verse vis en het delen van gerechten
typeren de sfeer van het restaurant. Een sterke
vaste kaart die met het seizoen accenten krijgt,
houdt vaste gasten geïntrigeerd en nieuwe
gasten verrast.
De sfeer is casual en vriendelijk. Gasten
kunnen de hele dag door plaatsnemen in de
verschillende ruimtes met toegang tot eten en
drinken; ontbijt in de lounge, een koffie in de
passage, lunch op het terras, een snack in de
daktuin en een diner in de eetkamer.
Uiteraard ben jij ook in de gelegenheid om mee
te denken over de realisatie van dit concept.
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FOOD CONCEPT

toegankelijk
en genereus

mijn faecvohturenie.te
ger
HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

puur en
simpel

Proeverij van diverse groente-,
vis- en vleesgerechten

11.50

Salade met pompoen, quinoa,
geroosterde prei, gefrituurde
polenta, hazelnoten

12.50

Zoete-aardappelbrioche met
zacht gegaarde zeewolf en
dille-dressing

11.50

Seizoensgroenten en rode linzen
geserveerd in bladerdeeg en met
een dressing van gerookte
9.50
tomaten
Heldere wildbouillon met
focacciabrood, cantharellen
en bloedworstchips

Plank met drie verschillende
vleesgerechten en
seizoensgroenten

24.50

Hertenbiefstuk met
geroosterde oerwortel,
aubergine kaviaar,
gemarineerde paddenstoelen
en stoofperensaus

22.50

Gemarineerde parelhoender
met truffelaardappel,
pompoencake, zuurkool
en gekonfijte peer

24.50

Kip van de grill met brood,
salade en jus

19.50

11.50

makkelijk
te delen
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Evenementen

functioneel

industrieel
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flexibele ruimte

De locatie aan de Venkel-/ Nobelstraat beschikt over één
grote evenementruimte die op te delen is in drie full-service
evenementruimtes op de begane grond. De evenementruimte
kan opgesplitst worden door verschuifbare wanden. De totale
oppervlakte van deze evenementruimte is 146 vierkante meter
(+/- 120 personen).
De ruimte biedt diverse mogelijkheden zoals; huwelijken,
werkplekken, optredens, besloten feesten, vergaderingen,
workshops, markten, exposities, sociale- en zakelijke
bijeenkomsten.
We zijn op zoek naar een ondernemer die een creatieve visie
heeft op het vermarkten van deze ruimte.
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De watertoren

young
minded
beleving
speels

De iconische watertoren van Brielle is onderdeel
van de exploitatie van Mr. Simons en gelegen op
5 minuten lopen van het hotel. Het uitgangspunt
voor dit concept is beleving creëren voor de gast.
De watertoren is veelzijdig en speels ingedeeld.

In de watertoren is geen enkele ruimte hetzelfde.
Het is een unieke overnachtingslocatie in de
omgeving die mogelijheden biedt voor upselling. De
watertoren trekt gasten aan die op zoek zijn naar
een unieke beleving.

Het gebouw stamt uit 1923 en voorzag Brielle
destijds van stromend water. De historische
watertoren wordt volledig gerenoveerd waarbij het
nieuwe ontwerp wordt toegepast.

De watertoren wordt als apart ontwerpproces
gerealiseerd.
Ook voor dit concept ben jij uitgenodigd om mee
te denken over de invulling van de verschillende
ruimtes.

PROSPECTUS MR. SIMONS

multifunctioneel
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Wat wordt er
van jou verwacht?
Voor de positie van een ondernemer zijn wij,
in samenwerking met de familie van Adrighem, op zoek
naar iemand met de volgende kenmerken;
f Minimaal drie jaar ervaring als ondernemer in de
horeca
f Ervaring met het opstarten van een project met een
soortgelijke grootte
f In staat de inventaris deels te financieren met eigen
middelen of netwerk
f Creatieveling met commerciële insteek in de
exploitatie
Beschik jij over bovenstaande kenmerken en zou je de
positie van ondernemer willen bekleden? Dan nodigen
wij jou uit om het volgende voor te bereiden in een
presentatie;
f Een introductie over jezelf, je werkervaring en/ of
ambitie
f Jouw reactie, ideeën en eigen invulling
op de verschillende concepten van
Mr. Simons
f Jouw visie op een samenwerking met de familie van
Adrighem
f Een plan van aanpak
f Een voorspelling van een kostencalculatie met
financiële kengetallen
f Een inschatting van de personeelsbezetting
f Voorstel van businessplan voor de aankomende 5 jaar
met onderscheid tussen Mr. Simons en de Watertoren
PROSPECTUS MR. SIMONS

Hiertegenover bieden wij;
f Een uitgewerkt concept van het pand aan de
Venkel-/ Nobelstraat en de Watertoren, waarbij
ruimte is voor eigen inbreng en ideeën
f Conceptbegeleiding tot aan de opening
f Een opstart m.b.t. MarCom
f Een volledig ingericht hotel en watertoren met alle
moderne voorzieningen
f Een huurovereenkomst voor een periode van 5 jaar

Een sterk commercieel inzicht is gewenst
met effectieve leiderschapsvaardigheden en
de competentie om op verschillende niveaus
te communiceren.

Als ondernemer is het jouw rol om het team aan te
sturen en leiding te kunnen geven in overeenstemming
met de kernwaardes van Mr. Simons. Het concept van
Mr. Simons is laagdrempelig, karakteristiek, flexibel en
inspirerend met Briellse verhalen.

Aangezien het merk van Mr. Simons nog niet bekend is
op de markt, is het belangrijk om Mr. Simons regionaal/
nationaal op de kaart te zetten. Hiervoor is een vereiste
dat jouw visie betreft marketing wordt meegenomen in
de realisatie van het concept.
Bekend is dat de familie van Adrighem iniatatiefnemer
is van dit project. In overeenstemming met hen zijn wij
op zoek naar een ondernemer. Essentieel is een optimale
samenwerking tussen beide partijen. Graag hierover ook
jouw visie of voorstel.

Het is essentieel om kennis te hebben van de lokale
markt om naast toeristen ook de inwoners van Brielle
aan te kunnen trekken. Denk als gast en gedraag je
als eigenaar. Ben een ambassadeur voor het merk Mr.
Simons en zorg ervoor dat merkwaarden en het level
van service consistent worden geleverd in een gastvrije
omgeving.

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Heb jij aansluiting
met het concept? En lijkt jou dit een unieke kans om
de rol van Mr. Simons op je te nemen en de functie van
ondernemer van het pand aan de Venkel-/Nobelstraat
en de watertoren te vervullen? Neem dan contact op
met info@mrsimons.nl voor aanvullende informatie en
meld je aan voor de open dag.

Over het algemeen zullen teambetrokkenheid en
persoonlijke service de sleutel zijn tot deze rol, samen met
jouw ambitie om het hotel op te starten en het merk te
laten groeien.
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Proces

Rondleiding

Kennismaking

Verdieping

Contract

Opening

Tijdens de rondleiding kun je op
afspraak langskomen om de locatie
aan de Venkel-/Nobelstraat en de
Watertoren te bezichtigen. We
werken deze dag met tijdslots.

Na de rondleiding heb je de tijd
om een goed onderbouwd business
plan op te tuigen over Mr. Simons.
Dit business plan dien je digitaal in
en wordt vervolgens doorgenomen
door de familie van Adrighem.

Na de kennismakingsgesprekken
heb je als exploitant nog
de mogelijkheid diverse
zaken uit je business plan
of uit het gesprek verder te
onderbouwen. Er worden een
aantal exploitanten uitgenodigd
voor de verdiepingsronde.
In deze gesprekken gaan we
nog gedetailleerder in op de
samenwerking, contractuele
uitgangspunten en exploitatie. 

Dit is de fase van contractuele
onderhandelingen en afstemming.
In deze fase van het proces
zullen gesprekken ingepland
worden in overleg met de
familie van Adrighem. Hierbij
zullen samenwerkingsafspraken
vastgesteld worden en een
contract ondertekend worden
tussen jou en de pandeigenaar.

De implementatie van het
concept wordt gerealiseerd.
Na de verbouwing en conceptimplementatie zal Mr. Simons zijn
deuren openen en kun jij de eerste
gasten verwelkomen.

Meld je aan via
info@mrsimons.nl
uiterlijk vrijdag 30 april 2021.

Uit de eerste inzendingen van
business plannen worden de
beste eruit gepikt, waarna een
kennismakingsgesprek volgt.
Tijdens deze kennismakingsgesprekken gaan we dieper in op
het door jou geschreven business
plan en jouw visie op de exploitatie
van Mr. Simons.

Er wordt gestreefd om in
november 2022 om de deuren van
het hotel te openen en de eerste
gasten te mogen ontvangen. Goed
om te weten dat er momenteel
nog een vergunningsaanvraag
bij de gemeente loopt en de
openingsdatum hiervan afhankelijk
zal zijn.
De verwachting is dat de
Watertoren later zal worden
opgeleverd.

PROSPECTUS MR. SIMONS
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Contact

Ben jij geïnteresseerd en nieuwsgierig naar Mr.
Simons? Neem dan contact met ons op voor
aanvullende informatie en schrijf je uiterlijk 30
april 2021 in voor de rondleiding!
E-mailadres: info@mrsimons.nl
Contactpersoon: Inez van Moolenbroek
Telefoonnummer: +31 (0)6 15 41 49 98
Referentie: Werving Mr. Simons Brielle
Kijk voor meer informatie op:
Website: www.mrsimons.nl
Instagram: @mrsimons.brielle
De realisatie van dit project is een
samenwerking tussen:

PROSPECTUS MR. SIMONS
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