
Herengracht 114 2A
Amsterdam

€ 450.000,- k.k.



INLEIDING

Tussen de Herenstraat en de Leliegracht staat dit prachtige 

pand met rijk gesneden lijst, prachtig omlijste deur uit ca. 

1750, gebeeldhouwde stoep, gesmede hekken en neo-Louis 

XV/ empire snijraam. Een prachtige monumentale gevel met 

daarachter meerdere appartementen. Alle bereikbaar via de 

sierlijk gestukadoorde hal met prachtige ornamenten en origi-

neel marmer. Aan de achterzijde, op de 2e verdieping, bieden 

wij een ruim 2 kamer appartement aan. Heerlijk rustig en 

toch in het hart van de stad. Een prachtige plek op de gracht 

nabij de Dam en het Centraal Station.   

Indeling: 

Via een statig entree met marmer bereik je met de trap het 

appartement dat zich op de tweede verdieping bevindt. 

De hal geeft toegang tot de lichte woonkamer. De ruime 

woonkamer beschikt over een open haard, een laminaatvloer 

en grote raampartijen aan de achterzijde met zicht op de 

binnentuin. De half-open keuken is voorzien van een eenvou-

dige keukenopstelling. Vanuit de woonkamer is de slaapka-

mer te bereiken welke is gelegen aan de rustige achterzijde. 

Hierdoor ben je verzekerd van een goede nachtrust in de 

drukke binnenstad van Amsterdam. De badkamer beschikt 

over een ligbad, douche, toilet, wasmachineaansluiting en 

wastafel.

Het appartement ligt in het relatief rustige en het meest elegante gedeelte van de Herengracht 

in het hart van het historische centrum, op loopafstand van de gezellige Jordaan en de popu-

laire 9 Straatjes, vele restaurants en leuke winkels. Op 5 minuten fietsen en op circa 10 minuten 

lopen bevindt zich Amsterdam Centraal Station. Vanaf Centraal Station zijn vele (inter-)nationale 

verbindingen. Tevens een uitstekende aansluiting op het metro-netwerk van Amsterdam. Vanaf 

het Centraal Station begeef je je in binnen 15 minuten op Station Amsterdam Zuid/Zuid-as via 

de Noord-Zuid lijn. Ook beschikt Centraal Station over een directe verbinding met de luchthaven 

Schiphol.



Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte 62 m² (NEN 2580-norm)

- Eigen grond

- In het hart van het historische centrum

- Ruime keuze uit nabijgelegen restaurants en terrasjes

- Op loopafstand van de bruisende Jordaan en de populaire 9 Straatjes

- Licht appartement met zicht op de binnentuin

- Slaapkamer aan de achterzijde 

- Service kosten 209,95 euro per maand (incl. energiekosten en schoonmaakkosten)

- Oplevering in overleg





Algemeen / kenmerken

Licht appartement, 2 kamers

Waarvan 1 slaapkamer

Woonoppervlakte 62 m²

Zicht op de binnentuin

Servicekosten € 209,95 p/m

Prachtige plek op de gracht

Bouwjaar 1750

Oplevering in overleg
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gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

Woning
Interieur
Verlichting, te weten:
- inbouwspots/dimmers        X
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X
- losse (hang)lampen  X
-         X
-         X
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
-         X
-         X
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- gordijnrails        X
- gordijnen        X
- overgordijnen        X
- vitrages        X
- rolgordijnen        X
- lamellen        X
- jaloezieën        X
- (losse) horren/rolhorren        X
-         X
-         X
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking        X
- parketvloer        X
- houten vloer(delen)        X
- laminaat        X
- plavuizen        X
-         X
-         X
(Voorzet) openhaard met toebehoren
Allesbrander        X
Houtkachel        X
(Gas)kachels        X
Designradiator(en)        X
Radiatorafwerking        X
Overig, te weten:
- spiegelwanden        X
- schilderij ophangsysteem        X
-         X
-         X

Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- kookplaat        X
- (gas)fornuis  X
- afzuigkap  X
- magnetron        X
- oven        X
- combi-oven/combimagnetron        X
- koelkast  X
- vriezer        X
- koel-vriescombinatie        X
- vaatwasser        X
- Quooker        X
- koffiezetapparaat        X
-         X
-         X
Keukenaccessoires        X
-         X
-         X

Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren:
- toilet  X
- toiletrolhouder        X
- toiletborstel(houder)  X
-  fontein  X
-         X
-         X
Badkamer met de volgende toebehoren:
- ligbad  X
- jacuzzi/whirlpool        X
- douche (cabine/scherm)  X
- stoomdouche (cabine)        X
- wastafel  X

- wastafelmeubel        X
- planchet  X
- toiletkast  X
- toilet        X
- toiletrolhouder        X
- toiletborstel(houder)  X
-         X
-         X
Sauna met toebehoren        X
-         X

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing
Schotel/antenne        X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Alarminstallatie        X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders        X
Screens/rolluiken        X
CV met toebehoren  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- via CV-installatie  X
- boiler  X
- close-in boiler        X
- geiser        X
-         X
-         X
Mechanische ventilatie        X
Luchtbehandeling        X
Airconditioning met toebehoren (aantal:………)        X
Isolatievoorzieningen 
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
-         X
-         X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting        X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat        X
Waterslot wasautomaat        X
Zonnepanelen        X

Tuin
Inrichting
Tuinaanleg/bestrating        X
Beplanting        X

Verlichting/installaties
Buitenverlichting        X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X

Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging        X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging        X
(Broei)kas        X
-         X
-         X

Overig
Overige tuin, te weten:
- (sier)hek        X
- vlaggenmast(houder)        X

Overig
Zijn er zaken die geen eigendom zijn 
van verkoper omdat er sprake is van een 
leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen?

CV/geiser/boiler        X
Keuken/tuin/kozijnen        X
Intelligente thermostaten e.d.        X
Stadsverwarming        X
Zonnepanelen        X
-         X
-         X
Bijlage(n) over te nemen contracten:

Algemene informatie

Brochure

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kopersinformatie

Let op: ERA Van De Steege treedt op namens de verkoper en 

behartigt uitsluitend diens belangen. Op grond van de medede-

lingsplicht wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke 

gronden noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM 

makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. 

Wanneer wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiter-

aard uw belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarden

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een modnelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.



ERA Van De Steege

Sarphatipark 140  |  1073 EE  Amsterdam  |  T. 020-6768803
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