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BBrouwersgracht 108 hs
Uniek begane grond appartement, met royale tuin  

van circa 117 m2, gelegen aan de achterzijde van  

een voormalig pakhuis, tussen de Prinsengracht en  

de Keizersgracht, op een van de leukste stukjes van  

de Brouwersgracht.

Unique ground floor apartment with spacious garden of 

approx 117 m2, located at the rear part of a former ware-

house, between the Prinsengracht and Keizersgracht on  

one of the most beautiful parts of the Brouwersgracht.



Het appartement is op de begane grond gelegen en 
heeft de volgende indeling:
Grote gemeenschappelijke entree, eigen toegang tot 
het appartement op de begane grond. Gang met 
daklicht, meterkast toilet en grote ingebouwde 
(boeken) kast. Vanuit de ruime hal geven de prachtige 
hoge originele deuren toegang tot de zeer grote 
slaapkamer met inbouwkasten en toegang tot een 
overdekt terras. Door de aanwezigheid van een 
lichtstraat over de gehele breedte en een vier meter 
hoog balken plafond is de master bedroom voorzien 
van heel veel licht. Deze voormalige atelier ruimte is 
voorheen gebruikt als studio en voorzien van extra 
geluidsisolatie. De ruime badkamer is voorzien van een 
daklicht, dubbele wastafel, toilet, ligbad, douche en 
aansluiting voor wasmachine en droger. De tweede- 
en derde slaapkamer zijn van mooi formaat, waarvan 
een met toegang tot het overdekte terras. Mooie, zeer 
ruime woonkamer met open keuken voorzien van 
inbouwapparatuur. De aanwezigheid van een dak-
raam en het vele glas rondom, geeft een mooie 
lichtinval. De openslaande deuren in de woonkamer 
geven toeging tot het terras en de fraai aangelegde 
zonnige tuin van circa 117m2. De tuin grenst aan de 
prachtige gemeenschappelijke tuin, deze wordt 
gezamenlijk onderhouden door de VvE. Naast de 
ingang van het appartement op de begane grond ligt 
de aparte berging. Het complex heeft een gemeen-
schappelijke fietsenberging.

Large common entrance, private access to the 
apartment on the ground floor. Hallway with skylight, 
toilet and large built-in (book) cupboard. From the 
spacious hall, the beautiful high original doors give 
access to the very large bedroom with fitted ward-
robes and direct access to a covered terrace.  
Due to the presence of a light street over the entire 
width and a four-meter-high beamed ceiling, the 
master bedroom has lots of light. This area was  
previously used as a studio and provided with  
additional sound insulation. The spacious bathroom is 
provided with a skylight, double sink, toilet, bathtub, 
shower and connection for washing machine and 
dryer. The second and third bedroom have a nice 
size, one with access to the covered terrace.  
Beautiful, very spacious living room with open kitchen 
and all necessary appliances. The presence of the 
skylight and the use of lots of glass provides beautiful 
light. The French doors in the living room give access 
to the terrace and the beautifully landscaped sunny 
garden of approximately 117m2. The private garden is  
attached to the wonderful communal garden, which 
is jointly maintained by the owners association.  
Next to the entrance of the apartment on the ground 
floor you’ll find a separate storage room. The complex 
has a common bicycle shed.

Indeling Layout













Het appartement ligt in het centrum op een van de 
mooiste stukken van de Brouwersgracht tussen de 
Prinsengracht en de Keizersgracht. Aan de rand van 
de Jordaan, om de hoek van de velen restaurants, 
lunchrooms, traiteurs, cafés, buurtwinkels en de 9 
Straatjes. De biologische markt op de Noordermarkt en 
de zaterdagmarkt op de Lindegracht. Omgeven door 
tal van historische bezienswaardigheden; De Noorder-
kerk, het Anne Frank Huis, de Westertoren, het Konink-
lijke Paleis, de Nieuwe Kerk, de Beurs van Berlage.  Het 
Westerpark, de Haarlemmerstraat, The Hoxton en The 
Dylen liggen op loopafstand.
 
Bereikbaarheid

Het appartement is gemakkelijk bereikbaar. Dichtbij de 
snelwegen en ringweg A10. Het Centraal Station, 
verschillende trams en bussen bevinden zich op 
loopafstand. Parkeren via vergunningsstelsel. 

The apartment is located in the center, on one of the 
most beautiful parts of the Brouwersgracht, between 
the Prinsengracht and Keizersgracht. At the edge of 
the Jordaan, around the corner of many restaurants, 
lunchrooms, cafés, local shops and the “9 Streets” 
area. The organic market on the Noordermarkt and 
the Saturday market on the Lindegracht. Surrounded 
by cultural hotspots; The Noorderkerk, the Anne Frank 
House, the Westertoren, the Royal Palace, the Nieuwe 
Kerk, the Beurs van Berlage. The Westerpark, the 
Haarlemmerstraat, The Hoxton and The Dylen are 
within walking distance.

Accessibility

The apartment is easily accessible. Close to the 
highways and A10 ring road. The Central Station and 
various trams and buses are within walking distance. 
Parking via permit system.

Omgeving Surroundings



- Zeer licht begane grond appartement met tuin.
- Conform NEN2540 heeft het appartement een totale 

woonoppervlakte van 151,12 m2.
- Groot terras en tuin rondom van circa 117 m2,  

aangrenzend aan de prachtige aangelegde grote 
gezamenlijke binnentuin.

- Gelegen op het mooiste stukje van de Brouwers-
gracht, om de hoek van het historische centrum,  
de 9 straatjes en de gezellige Jordaan!

- Drie lichtkoepels en een grote lichtstraat in de  
slaapkamer.

- Het betreft een Rijksmonument.
- Gelegen op eigen grond.
- Aparte berging.
- Grote gemeenschappelijke fietsenberging.
- Professioneel beheerde VvE “Keizerskroon”.
- Servicekosten bedragen thans 292,00 euro per 

maand.

Oplevering
De oplevering zal in overleg plaatsvinden.

- Very light ground floor apartment with garden.
- In accordance with NEN2540, the apartment has a 

total surface of 151.12 m2.
- Large terrace and garden of approx 117m2,  

attached to the beautifully landscaped large  
communal courtyard.

- Located on the most beautiful part of the Brouwers-
gracht, around the corner from the historic center, 
the “9 streets” area and the lively Jordaan!

- Three skylights and a large light street in the bedroom.
- National monument.
- Free hold ground.
- Separate storage.
- Large communal bicycle storage.
- Professionally managed Owners Association 

“Keizerskroon”.
- Service costs currently amount to a monthly amount 

of 292.00 euros.

Delivery
The delivery will take place in consultation.

Bijzonderheden Particularities







 

 

 

 Brouwersgracht 108 hs 
 
 

Object 

Benedenwoning 
Appartement 
Voor 1906 
Ja 
Woonruimte 
Woonruimte 

Volle eigendom 

- Fantastisch begane grond appartement 
- Royale achtertuin aangrenzend aan de 

gezamelijke binnentuin 
- Gelegen aan een van de leukste stukjes van 

de Brouwersgracht 
- Geen garage 
- Vve kosten per maand € 292,- per maand 
- Dichtbij snelweg en ring A10 

 

- Bestemming van dit object is wonen 
- In de omgeving zijn soortgelijke 

woningen, op loopafstand zijn winkels en 
openbaar vervoer bereikbaar 

 
 
 

Gemeente 
recherche/inform
atie 

Eigendomssituatie 

Kadastraal 

Amsterdam  
 

Woonoppervlakte 
Aantal kamers 
Aantal slaapkamers 
Volume 
Gebouwgebonden 
buitenruimte 
Overige inpandige ruimte 

Soort 
Type 
Bouwperiode 
Permanente bewoning 
Huidig gebruik 
Huidige bestemming 

 
Tuin 
 
 
 
 
Kwaliteit 

Circa 151 m2 

4 
3 
462 m3 

 

7 m2 

3 m2 

Gemeente 
Sectie 
Perceelnummer 
Indexnummer 
aandeel 
  

Opgegeven maten en indeling zijn indicatief. Verkoper beschikt niet over een energieprestatie-
certificaat als bedoeld in de regeling energieprestatie gebouwen, zogenaamd EPA-certificaat.  
Koper gaat ermee akkoord dat ook bij de aflevering dit certificaat niet aanwezig zal zijn.  
Koper mag voor zijn kosten alsnog een EPA-certificaat aanvragen bij een gecertificeerd bedrijf. 

De milieudienst, zie milieufax 
Geen aanschrijvingen bekend 
Geen negatieve informatie bekend over  
de fundering 

Amsterdam 
M 
5896 
A2 
140/987 
 
 

Eigenschappen 

Buitenruimte 

Bijzonderheden  Bestemming 

Achtertuin en zijtuin 
Achtertuin: 39 m2 

(9.8 diep en 4.0 
breed) 
 
Fraai aangelegd 
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