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GEZOCHT:

Heb jij een uniek plan voor onze casco horecaruimte aan 
het water in de upcoming Binckhorst, Den Haag? 

Doe mee met de Juno Horeca prijsvraag en maak kans op:
 

deze bijzondere locatie
n 

10.000 euro prijsgeld
n 

een symbolische huurprijs in het eerste jaar
n 

een betrokken verhuurder
n 

een sparringpartner om jouw business tot een succes te maken

Creatieve horeca-pionier 
met zakelijk instinct
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Berlijnse sferen doorzeefd met Haagse nuchterheid. Dat is het 
nieuwe de Binckhorst. Omgeven door water, oude fabrieken en 
creatieve ondernemingen. De Binckhorst is het nieuwe thuis van 
het StreetArtDistrict, de Caballerofabriek en festivals zoals het 
Bier en Braadfestival en de Binckhorstfestival. Het bruist hier van 
de energie. 
 

In de Binckhorst bouwen ondernemers, in samenwerking met 
gemeente Den Haag, aan een innovatief woon- en werkgebied. 
De laatste jaren investeerde Den Haag flink in de Binckhorst. 
De komende jaren plant de gemeente tien miljoen euro in het 
gebied te investeren om dit, in de woorden van wethouder Revis: 
‘het kloppende hart van de Haagse economie te maken.’ 
 
Zo reikte de gemeente Den Haag eerder een prijs uit van 
50.000 euro aan De Mannen van Schuim. Zij toverden een 
afgedankte parkeergarage om tot nieuwe hotspot. In navolging 

van de gemeente Den Haag wil Casa23 met Juno Horeca 
creatieve horeca-pioniers de mogelijkheid geven een uniek, 
eigen horecaconcept, met terras bij het water, neer te zetten.
 

Casa23 investeert in het gezamenlijk succes  
van de Binckhorst
Om een opkomend gebied te doen groeien zijn verschillende 
partijen nodig: 

n  De gemeente: zorgt voor goede infrastructuur en een 
aantrekkelijk leefgebied

n  Bedrijven en bewoners: creëren reuring, identiteit en sfeer
n  Investeerders: zien de potentie van het gebied, bouwen en 

investeren. 
n  Casa23: wil een stap verder gaan
 
Casa23 wil de bepalende sfeermakers, waaronder Juno Horeca, 
een eerlijke opstartkans bieden. Dit doen we door buiten de 
gebaande paden te treden. Namelijk door actief te investeren in 
een horecaconcept waarbij de identiteit van de Binckhorst het 
beste naar voren komt. 

 INLEIDING

‘ Kloppend hart van  
de Haagse economie’
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Hiervoor looft Juno Horeca een prijs uit van 10.000 euro, 
symbolische huurprijs in het eerste jaar en een sparringpartner 
om jouw business tot een succes te maken. Met Casa23 krijg je 
een betrokken verhuurder die geeft om het gezamenlijk succes 
van de Binckhorst.

Glijbanen, ontbijt aan het water of  
een stadsstrand
In dit onontgonnen gebied liggen alle mogelijkheden nog open. 
Naast Juno Horeca komt een aanlegplek voor passerende boten, 
een terras bij het water en De Binckhorstwandelroute. Denk aan 
ontbijt aan het water, picknickmanden voor langskomende 
boten, glijbanen, een ballenbak voor volwassenen. We staan 
open voor de gekste ideeën, binnen de randvoorwaarden en 
vereisten van de gemeente Den Haag.

Geweldige ligging
De optimale bereikbaarheid, maakt het een unieke locatie 
voor verschillende doelgroepen. Het is niet voor niks dat ook 
gevestigde namen als KPN, Ericsson en Tech Mahindra kozen 
kantoor te houden in de Binckhorst. De Binckhorst vind je op 
twee kilometer van Den Haag Centraal en Hollands Spoor. 
Het is uniek gelegen nabij uitvalswegen (A4, A12 en A13). 
In 2020 word de nieuwe Rotterdamse baan opgeleverd, een 
directe aansluiting op de A13.
 
Hier ligt de kans om te pionieren. De korting op je huur helpt 
je over die essentiële startperiode heen te komen zonder 
torenhoge vaste lasten. Je kan jouw horecatent realiseren en 
volledige autonomie houden over de uitvoering. Komt hier jouw 
Burgers & Boards? Juno City Beach? Pluk en go? Of dacht je 
eerder aan een Spelletjestuin? Kom dan langs op de open dag en 
maak een plan.
 
By the way, Juno Horeca is natuurlijk een werktitel. 
Jouw plan, jouw naam.

Caballero Fabriek
Fokker Terminal

Den Haag Centraal

Den Haag HS
CENTRUM

A12
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DE PRIJSVRAAG
Wat moet je doen?
Maak een zelf uit te voeren uniek plan dat moet voldoen aan 
onze kernwaarden: creativiteit, duurzaamheid, professionaliteit, 
financiële haalbaarheid, toegankelijkheid en functie binnen 
de Binckhorst. (voor uitleg wat wij hieronder verstaan zie 
Beoordelingscriteria en Waarden). 
 
Overtuig ons dat jij degene bent met het beste horecaconcept 
voor de Binckhorst. 
 

Wat is de prijs?
De locatie, 10.000 euro en korting op de huur en de 
mogelijkheid om boven het pand te wonen. In het eerste jaar 
is de huur 5% van je omzet. Zo kom je in de opstartfase niet 
met torenhoge huurkosten te zitten. Daarbij krijg je – wanneer 
gewenst – het eerste jaar coaching van een ervaren horeca-
ondernemer en begeleiding bij de start. Wanneer het concept 
geaccepteerd wordt, houdt de ondernemer de autonomie over 
de uitvoering.

Wat staat er?
n  Ruim 200 m2 casco nog vrij in te vullen horecaruimte 
n  Terrasvergunning bij het water 
n  Op 2 km afstand van Den Haag Centraal station en  

Holland Spoor
n  Toekomstige aansluiting op de Rotterdamse baan
n  Aanlegplaats voor passerende boten
n  Gelegen aan de de Binckhorstwandelroute 
 

Wie ben je? 
Een horeca-pionier met zakelijk instinct. Iemand die weet wat 
het is om een plek te laten bruisen. Een uitvoerende dromer met 
een sterke, positieve en sociale instelling. Ben je een progressieve 
ouwe rot, een enthousiaste nieuweling, of zijn jullie het moderne 
A-team van de horeca? Laat van je horen!
 

‘ Laat de Binckhorst bubbelen 
met jouw horeca-idee’
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Wat zoeken we?
Een speelse plek met kwalitatief eten, drinken en een duidelijke 
eigen identiteit. Denk je aan de Binckhorst dan denk je 
aan Juno Horeca en vice versa. Hoe je dat invult laten we 
aan jou. Denk bijvoorbeeld aan: Een picknick-pickuppoint 
voor rondvaartboten, een ontbijttent met schommels voor 
ondernemers in de buurt, een stadsstrand met glijbanen of 
een speeltuin voor volwassenen. Een horecatent met een hoge 
aaibaarheidsfactor, waar gezelligheid en professionaliteit voorop 
staan. Zie hiervoor de Beoordelingscriteria en Waarden. 

Waarom zoeken wij dit?
Casa23 wil de bepalende sfeermakers, waaronder Juno Horeca, 
een eerlijke opstartkans bieden. Dit doen we door buiten de 
gebaande paden te treden. Namelijk door actief te investeren in 
een horecaconcept waarbij de identiteit van de Binckhorst het 
beste naar voren komt. 
 

 
Hiervoor looft Juno Horeca een prijs uit van 10.000 euro, 
symbolische huurprijs in het eerste jaar en een sparringpartner 
om jouw business tot een succes te maken. Met Casa23 krijg je 
een betrokken verhuurder die geeft om het gezamenlijk succes 
van de Binckhorst.
 

Wij zoeken naar positieve ontwikkeling van het gebied om een 
meerwaarde voor de omliggende gebouwen en de bewoners 
te creëren. We geloven dat bedrijven zelf de kracht zijn achter 
verandering. Maar dat verandering kostbaar en tijdrovend is. 
We willen een platform bieden waarin wij de verandering zijn.
 
Normaliter wordt verhuur van een pand via makelaar of via via 
gedaan en vangt verhuurder marktconforme huur. Dit geeft 
niet iedereen een kans om daar te zitten. Casa23 vindt het 
belangrijker dat de horeca-ondernemer aansluit bij de gedachte 
van de Binckhorst.

Wie mag er meedoen?
In principe is iedere handelsbekwame, kiesgerechtigde welkom 
een plan in te sturen. Franchises zijn uitgesloten van deelname. 
We willen een uniek concept dat past bij de Binckhorst en 
bijdraagt aan de sfeer en uitstraling van de locatie. 

Restricties
n  Juno Horeca mag niet enkel en alleen een bar zijn.  

Moet altijd in combinatie met dag- en avondhoreca
n  Mag geen uitgaansgelegenheid zijn
n  Er is geen gasaansluiting, wegens duurzaamheidseisen.  

Er is voldoende elektra voor inductie en krachtstroom.
n  Franchises zijn uitgesloten van deelname

Randvoorwaarden gemeente Den Haag
In de nota Uitgangspunten de Binckhorsthaven omschrijft de 
gemeente Den Haag de uitgangspunten als volgt: 
 
“Om de groeipotentie van de de Binckhorsthaven nog verder 
te stimuleren en volledig te benutten, investeert de gemeente 
naast de buitenruimte ook in andere randvoorwaarden voor een 
aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat. De focus ligt op het 
behouden en het aantrekken van drie economische doelgroepen: 
IT/Tech, creatieve en innovatieve start-ups en ondernemingen met 
een duurzame en sociaal-maatschappelijke impact.”

‘ De Binckhorst is uniek in 
Den Haag, de gemeente 
investeert in de Binck-
horst, wij investeren in 
een uniek horecaplan’
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DIT MOET
JE DOEN

Het plan wordt gesplitst in fase 1 en fase 2.

Fase 1
Werk kort je idee uit: leg uit wat je gaat doen, hoe je het gaat 
doen en waarom. We willen behalve het plan graag weten wie jij 
(of jullie) bent (zijn). Waarom pas jij zo goed in deze omgeving? 
Waarom zie je het zitten om te pionieren in een rauw gebied?
 
Richtlijn: een plan van maximaal 6 A4 inclusief moodboard
Deadline: inleveren maandag 21 augustus voor 18:00

Fase 2
In fase 2 werk je het plan van fase 1 uit. Een duidelijk businessplan 
met financiële begroting is vereist. Hieruit moet blijken dat je 
zelf (ook zonder subsidies) voldoende financiële draagkracht 
bezit om de opstartfase door te komen. We zijn op zoek naar 
een technisch haalbaar financieel plan, met een realistische 
begroting.
 
Richtlijn: uitgewerkt businessplan met financiële begroting 
Deadline: inleveren maandag 30 oktober voor 18:00 uur

Een vakkundige jury beoordeelt de inzendingen van fase 1. 
Kom je door de eerste ronde, dan nodigen we je uit voor een 
informele sollicitatie. Op basis hiervan mag je meedoen aan fase 
2. Op fase 2 volgt een korte pitch aan de jury met een Q&A over 
het plan. Twee weken later maken wij de winnaar bekend.

Eisen
Realiseerbaarheid
Je plan is realiseerbaar binnen de gestelde tijdsplanning. Na het 
winnen van het plan heb je 4,5 maand om je plan te realiseren. 
 
Openingsdatum
1 april 2018 moet Juno Horeca openen. 
 
Horecafunctie
Het plan bezit de economische functie van dag- en 
avondhoreca. Dus ontbijt, lunch, diner. 
Ondernemers zijn op de hoogte van geldende horecaregels en 
passen hun plan aan, aan de mogelijke horecavergunningen. 
 
Verbinding met de Binckhorst
Het plan ademt de creatieve en innovatieve geest van de Binckhorst.
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BEOORDELINGS
CRITERIA  

& WAARDEN
Creatief en origineel
Denk alle kanten op. Niks is te gek, zolang het voldoet aan 
de beoordelingscriteria en de eisen. Dus verras ons. Ga los! 
Wij geloven dat creativiteit en originaliteit, diversiteit en 
voortgang creëert. De Binckhorst is het pioniersgebied van 
Den Haag. Dat moet te zien zijn aan Juno Horeca.

Duurzaamheid
Wij geloven dat bedrijven de kracht zijn achter verandering. 
Ook op het gebied van duurzaamheid. Casa23 heeft Juno Short 
Stay appartementen EPC 0,6 opgeleverd. Zo streven wij er 
ook naar dat Juno Horeca een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk achterlaat. Den Haag wil de meest duurzame 
stad van Nederland worden. En niet geheel onbelangrijk: 
waarschijnlijk kun je hier subsidies voor krijgen. We willen 
duurzaamheid als een rode draad zien lopen door je plan en 
bedrijfscultuur. 

Financiële gezondheid
Je creatieve plan moet financieel realistisch en haalbaar zijn. 
Om dit aan te tonen moet er een financiële begroting komen. 
In fase 1 mag dit nog een goed doordachte inschatting van 

opbrengsten en uitgaven zijn. Hieruit valt te lezen dat je nadenkt 
over alle facetten van horeca-ondernemerschap. In fase 2 moet 
dit een uitgebreid meerjarig financieel voorstel zijn. Je moet het 
project zelf kunnen financieren en aantonen dat dit kan (met of 
zonder banklening). Subsidies zijn welkom maar het plan mag 
niet afhankelijk daarvan zijn. 

Liefde voor de Binckhorst
Je vindt het belangrijk om als pionierende ondernemer de 
Binckhorst te doen bloeien. En een unieke locatie te zijn 
voor Den Haag. Denk je aan Juno Horeca dan denk je aan 
de Binckhorst en vice versa. Juno Horeca draagt bij aan een 
positieve leef- en werksfeer. Dit zien we graag terug in zowel in 
de bedrijfscultuur als de uiterlijke kenmerken van de zaak. 

Professionaliteit & Toegankelijkheid
Naast alle creativiteit, uniekheid en duurzaamheid zijn we opzoek 
naar een succesvol bedrijf. De bouwstenen van een goedlopend, 
professioneel horecabedrijf zijn locatie, goede service en 
kwaliteit van producten. Een eigen visie op gastvrijheid en 
toegankelijkheid wordt gewaardeerd.
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AANLEVER
VOORWAARDEN

Graag ontvangen we jouw plan en CV via info@junohoreca.nl 
Vergeet op je plan niet je naam, adres- en contactgegevens te 
vermelden. Mocht je een kvk-inschrijving of website hebben, 
vermeld deze dan ook bij je plan. Acquisitie wordt niet op prijs 
gesteld. Als je niet aan de aanlevervoorwaarden voldoet en/of 
het maximaal aantal pagina’s overschrijdt, wordt je plan niet in 
behandeling genomen. 

Good to know
n  Alle vergunningen moeten zelfstandig worden aangevraagd
n  Er is een mogelijkheid om boven het pand te wonen
n  Casa23 behoudt te allen tijde het recht iemand af 

te wijzen wanneer sprake blijkt van bijvoorbeeld 
handelingsonbekwaamheid, valsheid in geschrifte etc. 

n  Kosten voor maken van het plan worden niet vergoed.
n  Na het eerste jaar is de huur ongeveer 10% van de omzet excl 

electra en water*
 
*Dit wordt nader besproken naar aanleiding van het plan in fase 1.
 

Jury
Lucas Vos is projectontwikkelaar van Juno Short Stay Apartments 
die graag ruimte biedt aan mooie en duurzame initiatieven. 
Enkele projecten van hem zijn te vinden op www.casa23.nl. 
Annabelle Groenendijk is een expert op het gebied van horeca en 
ondernemerschap. 
Na fase 1 wordt jurylid nummer drie bekend gemaakt. 
 
 
Planning
n  7 Juli - de open dag
n  21 augustus - deadline inleveren fase 1
n  22-29 augustus - selectie beste plannen
n  Informele sollicitatiegesprekken - in overleg met kandidaat in 

eerste week september
n  30 oktober - deadline inleveren fase 2
n  1-7 november - selectie laatste fase
n  Tweede week november - pitch en Q&A aan jury
n  17 november - bekendmaking winnaar
n  Concept volledig uitwerken - nov, dec, jan, feb, maart
n  1 april 2018 - opening concept
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BIJLAGES
n plattegrond 

n bouwtekening
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