
Keizersgracht 728
Amsterdam

Vraagprijs

€ 3.980.000 k.k.

020 - 305 44 44 | info@hoen.nl | www.hoen.nl



Kenmerken

Woonoppervlakte 373 m²

Inpandige ruimte -

Gebouw gebonden ruimte -

Externe bergruimte 14 m²

Onderhoud binnen goed

Onderhoud buiten goed

Servicekosten € 0,00

Eigendom Volle eigendom



Omschrijving

Nieuw in ons aanbod dit prachtige object aan de Keizersgracht van 373 m² (NEN 2580) verdeeld over de 
begane grond, eerste en tweede verdieping met een diepe tuin van ca. 140 m².




Het pand met de gevel onder gesneden rechte lijst kenmerkt zich door een statige entree, stijlkamers en 
een schitterend uitzicht op de gracht. Een fantastisch familiehuis met karakteristieke details die u gezien 
moet hebben!




In de directe omgeving van het pand bevindt zich de Reguliersgracht, de Utrechtsestraat en het 
Amstelveld. De grachtengordel Zuid is een unieke en geliefde woonplek. In deze bruisende omgeving zijn 
tal van gezellige cafés, goede restaurants en uitgaansgelegenheden te vinden. Winkels voor uw dagelijkse 
boodschappen zijn op loopafstand. Met een stukje fietsen worden diverse (grote) stadsparken bereikt, 
zoals het Vondelpark en het Sarphatipark. Met het openbaar vervoer om de hoek is het Centraal Station op 
korte afstand en per auto is het object goed bereikbaar. 




INDELING:

Via de statige entree met marmeren vloer en lambrisering betreedt u het pand op de begane grond. Aan 
de voorzijde bevinden zich een aantal ruime bergkamers, een toilet en de wasruimte. Aan de achterzijde 
van het pand bevindt zich de zeer riante, modern uitgevoerde woonkeuken welke is voorzien van een 6-



pits Viking gasfornuis met oven en een moderne afzuigkap, een dubbele spoelbak, een "Amerikaanse” 
koelkast en een vaatwasmachine. De woonkeuken is voorzien van een natuurstenen vloer met 
vloerverwarming. Via openslaande deuren toegang tot de riante tuin op het Zuiden. Achterin de tuin 
bevindt zich een royaal tuinhuis welke geschikt is voor meerdere doeleinden. Via de trap in het achterhuis 
bereikt men de eerste etage. 




Aan de voorzijde op de eerste etage een fraaie stijlkamer met drie ramen en een zeer hoog plafond van 
3,85 m. Middels de hal heeft u toegang tot de sfeervolle stijlkamer aan de achterzijde, deze is momenteel 
in gebruik als familiekamer. Op deze etage zijn het voor en het achterhuis verbonden door middel van een 
bijzonder atrium. Deze ruimte is voorzien van een glazen dak, waardoor het een speels effect geeft aan 
deze bijzondere ruimte in het pand. Vanuit het atrium is de master bedroom met moderne badkamer 
bereikbaar. De badkamer is voorzien van een ligbad, toilet, inloopdouche en dubbele wastafel. Vanuit het 
atrium is tevens een trap naar de bovengelegen tweede etage in het achterhuis, hier bevinden zich twee 
slaapkamers en een badkamer. 




BIJZONDERHEDEN:

- Fantastische locatie aan de Keizersgracht;

- Rijks monumentaal pand, bouwjaar +/- 1669;

- Woonoppervlakte 373 m² (NEN-2580 rapport aanwezig);

- VvE bestaande uit twee leden;

- Gelegen op eigen grond;

- Tuin van ca. 140 m²;

- Oplevering in overleg;

- Parkeren via vergunningsstelsel;

- Ouderdomsclausule van toepassing;
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 Locatie

020 - 305 44 44

info@hoen.nl

www.hoen.nl

De Lairessestraat 119

1075 HH AMSTERDAM



Onderhandelingen

Notariskeuze

De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële

Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam, door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio 
Amsterdam. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor houdt buiten voornoemd gebied, zijn 
verkopend makelaar en diens opdrachtgever gerechtigd kosten in rekening te brengen bij koper. Deze kosten zijn 
gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. De kosten zullen worden berekend door een nog 
nader op te geven uurtarief alsmede een kilometervergoeding van 30 eurocent per kilometer.





Uitbrengen van biedingen


Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden geven wij hierbij graag 
de verkoopcondities aan in het geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige 
aankoopbegeleiding door een beëdigd of gecertificeerd makelaar.

Indien een aspirant-koper zich niet laat bijstaan door een deskundige wordt hij zelf deskundig geacht om de 
onderhandelingen te voeren en het object aan te kopen. Bijkomende voorwaarden:

• Verkopend makelaar kan verlangen dat er wordt aangetoond dat het onderliggende voorstel voldoende 
financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte van een 
uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkende financiële instelling of adviseur.

• Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax en/of e-mail) aan de verkopend 
makelaar zijn toegezonden, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs.

• De verkoper en diens makelaar zullen aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort 
te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen 
onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen 
van koper verlangd mag worden, door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. 
Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoeksplicht als zodanig. De aspirant-koper dient zelf de voor koop gangbare 
informatiebronnen te raadplegen.

• Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) antwoordt met een 
acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het door aspirant-koper uitgebrachte 
voorstel.





Drie dagen bedenktijd


Sinds 1 september 2003 is de ‘wet koop onroerende zaken’ van kracht. De gevolgen van deze wet voor de 
woningmarkt en de makelaardij kunnen we samenvatten in twee hoofdpunten: drie dagen bedenktijd voor de 
koper en schriftelijk vastleggen van de koop.

• Bedenktijd

Een consument die een woning koopt heeft drie dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst alsnog 
ongedaan maken. Deze bedenktijd is van dwingend recht: koper en verkoper kunnen niet afspreken dat deze niet 
van toepassing is. Wel kan koper tijdens de bedenktijd uit eigen beweging afstand doen van de resterende 
bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat de koper (een kopie van) de door beide 
partijen getekende koopakte heeft ontvangen. Het precieze tijdstip waarop de koper deze akte ontvangt is niet 
van belang.

• Schriftelijk vastleggen

De koop van een woning of appartement moet schriftelijk worden vastgelegd voordat deze rechtsgeldig is. Een 
mondelinge overeenkomst geldt niet. Pas als de koopakte door de koper en verkoper is getekend is er sprake van 
een rechtsgeldige koop. Het is belangrijk dat de afspraken tussen u en de verkoper zo volledig mogelijk in het 
koopcontract worden opgeschreven. U kunt zich bij het opstellen van het koopcontract laten bijstaan door een

deskundige, zoals een makelaar of een notaris.



Neem dan contact op met ons kantoor:
020 - 305 44 44

info@hoen.nl

www.hoen.nl

De Lairessestraat 119

1075 HH AMSTERDAM

Wat kunnen wij voor u doen?
Hoen Makelaars B.V. is een gerenommeerd makelaarskantoor met bijna 100 jaar ervaring op het gebied van 
onroerende zaken. Al onze adviseurs hebben ervaring op de woningmarkt en de specifieke kennis om u met 
behulp van het dienstenpakket van de NVM te allen tijde behulpzaam te kunnen zijn. De juiste dienstverlening 
in de makelaardij wordt het best gerealiseerd door goed overleg met de cliënt en dat is voor ons de basis 
waarop wij met u samenwerken om te komen tot een goed resultaat.





Aankoop begeleiding


• Inventariseren van uw woonwensen en behoeften tijdens het eerste gesprek.

• Een passend zoekprofiel opstellen op basis van uw wensen.

• U dagelijks voorzien van actuele informatie over het nieuwste aanbod van koopwoningen die aan uw wensen 
voldoen.

• Inplannen en begeleiden van bezichtigingen.

• Adviseren over: bouwkundige staat/staat van onderhoud, courantheid, verhouding prijs en kwaliteit, 
juridische aspecten, alle eventuele van toepassing zijnde bepalingen en/of omstandigheden.

• Vaststellen van de waarde van de woning.

• Eigendomsbewijs, andere akten en kadastrale gegevens rechercheren bij het kadaster.

• Het uitbrengen van biedingen en de daarbij behorende condities.

• Onderhandelen over de prijs en alle bijkomende voorwaarden.

• Volledige begeleiding bij het maken van de koopakte en transportakte bij de notaris.





Verkoop en verhuur begeleiding


• Oriënterend en waardebepalend gesprek ter plaatse met twee van onze makelaars.

• Verkoop- dan wel verhuurstrategie vaststellen.

• Het aanmelden van de woning op Funda, MVA-site en onze eigen site.

• Uitvoerige recherche bij kadaster, gemeente, milieudienst en VVE

• Het opmaken van de brochure en het plannen van bezichtigingen.

• Onderhandelen over de prijs en alle bijkomende voorwaarden.

• Volledige begeleiding bij het maken van de koopakte en transportakte bij notaris of de op te maken 
huurovereenkomst.





Taxatie


Taxaties vinden plaats volgens de NVM-normen en CRMT-normen, onder andere ten behoeve van financiering, 
inzicht in de waarde, etc.





Bent u opzoek naar een woning?


Schrijf u bij ons in en blijf op de hoogte van het meest actuele aanbod van ons en onze collega’s.




Wilt u gebruik maken van onze diensten of een vrijblijvend advies?


Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.











