
Brouwersgracht 206D
Amsterdam

€ 610.000 k.k.



INLEIDING

Unieke kans! Zoekt u een ruim en sfeervol appartement met 

lift aan de mooiste gracht van Amsterdam? Wacht dan niet 

langer en kom dit unieke appartement bezichtigen!

In het voormalige pakhuis ‘Het kleine groen hert’ bieden wij 

dit fantastische 3-kamer appartement aan van 84 m² verdeeld 

over de derde en vierde verdieping. Dit appartement is per-

fect onderhouden en is gelegen op de bovenste verdieping 

van het gebouw en is gemakkelijk te bereiken via de ruime 

lift. De marmeren keuken, originele eiken balken en open 

haard zorgen voor een authentieke en ‘gezellige’ sfeer in dit 

monumentale pand. De vloer van de keuken en woonkamer 

is gerenoveerd volgens de laatste bouwnormen voor geluids-

reductie, dus er is zeer weinig geluidsoverdracht tussen 

appartementen. Vanuit de woonkamer heeft u uitzicht op een 

open plein met een kleine stadstuin. Hierdoor is het apparte-

ment erg rustig en voelt het als een toevluchtsoord genesteld 

tussen de gracht en de bruisende Haarlemmerdijk.

Dit prachtige historische pand kenmerkt zich door de luiken 

aan de gevel en de houten plafonddakspanten in het pand 

wat voor veel karakter zorgt. Dit appartement is gelegen op 

de werelderfgoedlijst van de Amsterdamse grachtengordel en 

ligt op 15 minuten lopen van het Centraal Station Amsterdam. 

Het is gelegen aan de Brouwersgracht aan de rand van de 

Jordaan (tussen de Prinsengracht en Singel), een van de 

meest authentieke en gezellige wijken van de stad. 

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID:

De locatie is uitstekend met om de hoek de bekende 

Noordermarkt en Westerstraat voor de leuke en trendy 

winkels, café’s en restaurants met aan de andere kant het 

Westerpark om lekker tot rust te komen en te genieten van de 

natuur. Ook is de bereikbaarheid uitstekend met de auto via 

de IJ-tunnel of de ring A-10 en met het openbaar vervoer.

INDELING:

Nette centrale entree aan de Brouwersgracht, hal met toegang tot de bergingen en de lift.

Derde verdieping: 

Bij binnenkomst kom je in een zeer gastvrije marmeren keuken. De keuken is tegen de muur 

geplaatst en is voorzien van een vaatwasser, Smeg gaskookplaat / oven en koelkast. De keuken 

grenst aan een grote glazen gevel met uitzicht op de lichte binnenplaats. Het heeft veel ruimte 

en wordt geleverd met een grote eettafel voor 6-8 personen. Er is een berging en recent gereno-

veerd toilet.

De woonkamer is 20 m2, heeft een ruimtelijk gevoel en een sfeervolle open haard. Het heeft 

een mooie eikenhouten vloer en is smaakvol ingericht. Een houten trap leidt naar de bovenste 

verdieping.



Vierde verdieping:

Hier bevinden zich de slaapkamers en de badkamer (met ligbad, toilet en wastafel) met het 

prachtige authentieke houten balken dak. Aan de zijde van de lichthof is een gastenkamer / 

kantoor gesitueerd welke is gescheiden door een fraaie glazen deur met stalen kozijnen.

BIJZONDERHEDEN:

- Woonoppervlakte: 84 m² (NEN2580 meetrapport aanwezig);

- Eigen grond (dus geen erfpacht);

- Berging op de begane grond;

- Open haard;

- Lift in het pand;

- Rijksmonument;

- Historisch pand;

- Gezonde en zeer actieve VVE;

- Servicekosten: €287,00,- (inclusief stookkosten);

- Oplevering in overleg 







Algemeen / kenmerken

3-kamer appartement

2 slaapkamers

Woonoppervlakte 84 m²

nvt

Eigen grond

Rand van de Jordaan

Bouwperiode -1906

Oplevering in overleg

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: Van De Steege Makelaarsgroep treedt op namens de 

verkoper en behartigt uitsluitend diens belangen. Op grond van 

de mededelingsplicht 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 aankooppro-

ces. Wanneer wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij 

uiteraard 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.
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