
Nieuwe Achtergracht 85


 Amsterdam



Hallo.

Graag stellen wij ons aan je voor. Ons familiebedrijf bestaat 

inmiddels al bijna 100 jaar. En net als bij de gemiddelde 

Nederlandse familie vinden wij het echte contact erg belangrijk. 

Mocht je vragen hebben over het kopen of verkopen van een 

huis, vraagt het ons gerust!

Makelen is mensenwerk
Een van de ankers in je leven is het hebben van 


een woonplek, het is daarom niet heel gek dat het 

kopen van een huis en verhuizen veel stress met zich 


meebrengt. Bij FRIS vinden wij het belangrijk je te 


ontzorgen en je goed te begeleiden in het proces, 


op die manier maken wij van het kopen van een huis 

weer een bijzonder moment.

Onze mensen

Gordon Vos Leanne Rensen Robert Haagsma Kasper Goris Patricia Goodett Steven Vessies



Blije klanten
Wij kunnen wel zeggen dat wij vakidioten zijn, maar 

onze klanten kunnen dat nog beter. Gemiddeld krijgen 

wij het cijfer 9,1 en daar zijn wij best een beetje trots op 

Bijna 100 jaar ervaring
Al bijna 100 jaar begeleiden we mensen naar een nieuwe 

plek. Dat is echt veel kennis en ervaring waar jij op kan 

bouwen.

Oog voor resultaat
Ga jij voor de hoogste opbrengst bij verkoop? Of wil je 

de kansen vergroten en risico’s verkleinen bij aankoop? 

Wij verliezen het resultaat niet uit het oog. Zo verdienen 

we onszelf weer terug.

Onze resultaten

9,1

262

Gemiddeld reviewcijfer

Huizen verkocht afgelopen jaar
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Kenmerken

Woning Algemeen

Soort woning: grachtenpand
Type woning: tussenwoning
Perceel oppervlakte: 91 m²
Woon oppervlakte: 334 m²

Bouwjaar: 1923
Isolatie: -
Energielabel: B

Ligging: aan water, in centrum, in 
woonwijk

Aantal kamers: 13
Eigendomssituatie: Volle eigendom
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Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs: € 1.900.000 k.k.
Bouwvorm: Bestaande bouw
Aanvaarding: in overleg

Verwarming

Verwarming: c.v.-ketel, gaskachels
Warm water: c.v.-ketel
Bouwjaar CV ketel: 2020

Tuin, parkeren
Tuin: achtertuin
Ligging: noord
Oppervlakte: 30 m²
Berging: nee
Parkeerfaciliteiten: betaald parkeren, 

parkeervergunningen
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Omschrijving
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Geheel object van circa 334 m² op eigen grond verdeeld over zes bouwlagen gelegen in de 

bruisende en zeer gewilde buurt Plantage Weesperbuurt (Centrum-Oost) te Amsterdam 

Centrum.


 


OBJECT


 


Het object bestaat uit vijf woningen. De woningen zijn als volgt gesitueerd:


 


- Nieuwe Achtergracht 85 H: is verdeeld over de beletage en het souterrain. In het souterrain zijn 

twee slaapkamers, een badkamer en een washok gesitueerd. De beletage is in gebruik als 

woonkamer en keuken. Daarnaast heeft de beletage toegang tot de tuin. Het appartement is in 

2003  gerenoveerd (het schilderwerk is in 2014 laatst uitgevoerd en de cv is in 2020 vervangen), 

wordt leeg opgeleverd en is eventueel dus ook beschikbaar voor eigen bewoning. De 

mogelijkheid bestaat om het thans aanwezige meubilair over te nemen.


 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 1: is gesitueerd op de eerste verdieping van het object. Het 

appartement heeft twee slaapkamers, een woonkamer, een aparte keuken en een badkamer. 

Het appartement is gerenoveerd in 2020 en is gestoffeerd en gemeubileerd) verhuurd in de vrije 

sector.


 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 2: is gesitueerd op de tweede verdieping van het object. Het 

appartement beschikt tevens over twee slaapkamers, een aparte keuken, een woonkamer, 

badkamer en apart toilet. Het appartement is in 2012 gedeeltelijk gerenoveerd (dubbel glas, 

centrale verwarming) en wordt leeg opgeleverd. Dit appartement is tevens beschikbaar voor 

eigen bewoning of eventueel te gebruiken als kantoor. De mogelijkheid bestaat om het thans 

aanwezige meubilair over te nemen.


 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 3: is gesitueerd op de derde en gedeeltelijk op de vierde verdieping 

van het object. Het appartement beschikt op de derde verdieping over een woonkamer, keuken, 

badkamer en slaapkamer. Op de vierde verdieping is een tweede slaapkamer gesitueerd. De 

woning is verhuurd voor onbepaalde tijd onder de huurliberalisatiegrens. Conform de 

puntentelling kan de woning na mutatie verhuurd worden in de vrije sector. Deze ruimte is niet 

vastgelegd in de foto's.













Omschrijving
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 - Nieuwe Achtergracht 85 - 4: is gesitueerd op een gedeelte van de vierde verdieping van het 

object. De ruimte betreft een studio met een aparte badkamer. Het appartement is in 2009 

gerenoveerd. De ruimte wordt tijdelijk (gestoffeerd en gemeubileerd) verhuurd opgeleverd.





Er is geen NEN-Meetrapport beschikbaar voor deze woning. De genoemde oppervlaktes zijn 

indicatief en op basis van GBO. Het is aan de koper en/of de aankoopmakelaar zelf e.e.a. na te 

meten indien gewenst.


VLOEROPPERVLAKTE


- Nieuwe Achtergracht 85 H: ca. 116 m² GBO woonruimte en ca. 30 m² tuin.


- Nieuwe Achtergracht 85 - 1: ca. 55 m² GBO.


- Nieuwe Achtergracht 85 - 2: ca. 55 m² GBO.


- Nieuwe Achtergracht 85 - 3: ca. 72 m² GBO.


- Nieuwe Achtergracht 85 - 4: ca. 36 m² GBO.


 


LIGGING


Het object is gelegen in het gebied Centrum - Oost.


 


EIGENDOM


Het object is gelegen op eigen grond.


 


KADASTRALE GEGEVENS


Gemeente Amsterdam, sectie O, perceelnummer 2150.


 


ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN


Het is mogelijk om de kelderbak uit te breiden in de tuin.


 


KOOPSOM


Bieden mogelijk vanaf € 1.900.000,- k.k.


 


ENERGIELABELS


- Nieuwe Achtergracht 85 H: energielabel C


- Nieuwe Achtergracht 85 - 1: energielabel D


- Nieuwe Achtergracht 85 - 2: energielabel B


- Nieuwe Achtergracht 85 - 3: energielabel G


- Nieuwe Achtergracht 85 - 4: energielabel C
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Description

Entire (canal house) of approximately 334 sq.m. on own ground divided over six floors located in 

the vibrant and highly sought-after neighbourhood Plantage Weesperbuurt (Centrum-Oost) in 

Amsterdam city centre.


 


OBJECT


 


The property consists of five residential units. The residences are situated as follows:


 


- Nieuwe Achtergracht 85 H: (consists of two floors - the ground floor and the basement). The 

basement comprises two bedrooms, a bathroom and a laundry room.  The ground floor is used 

as living room and kitchen. The ground floor also has access to the garden. The apartement is 

renovated in 2003 (the paintwork was last done in 2014 and the central heating in 2020). (These 

floors will be vacant for new owner occupation after the sale) The possibility exists to take over 

the current furniture.


 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 1: is situated on the first floor of the property. The apartment has two 

bedrooms, a living room, a separate kitchen and a bathroom. The apartment is renovated in 

2020 and is upholstered and furnished) rented in the free sector.


 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 2: is situated on the second floor of the property. The apartment also 

features two bedrooms, a separate kitchen, living room, bathroom and separate toilet. The 

apartment is partly renovated in 2012 (double glazing, central heating) and will be delivered 

empty. This property is also available for own occupation or as an office. It is possible to take 

over the current furniture.


 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 3: is located on the third and partly on the fourth floor of the 

property. The apartment has a living room, kitchen, bathroom and bedroom on the third floor. A 

second bedroom is situated on the fourth floor. The property is rented out for an indefinite 

period below the rent liberalisation limit. In accordance with the scoring system, the property 

can be let in the free sector after mutation. This space is not captured in the photos.


 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 4: is situated on part of the fourth floor of the property. The space is a 

studio with a separate bathroom. The studio is renovated in 2009. The space is temporarily 

leased (upholstered and furnished).
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Description

There is no NEN measurement report available for this property. The mentioned surface areas are 

indicative and based on GBO. It is up to the buyer and/or the buying agent to measure the area 

if required.





FLOOR AREA


- Nieuwe Achtergracht 85 H: approx. 116 m² GBO living space and approx. 30 sq.m. garden.


- Nieuwe Achtergracht 85 - 1: approx. 55 m² sq.m. 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 2: approx. 55 m² sq.m. 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 3: approx. 72 m² sq.m. 


- Nieuwe Achtergracht 85 - 4: approx. 36 m² sq.m. 


 


LOCATION


The property is located in the area (Amsterdam) Centrum - Oost.


 


PROPERTY


The property is located on own ground.


 


CADASTRAL DATA


Municipality of Amsterdam, section O, plot number 2150.


 


DEVELOPMENT POSSIBILITIES


It is possible to extend the basement in the garden.


 


PRICE


Offers (above) € 1,900,000.


 


ENERGY LABELS


- Nieuwe Achtergracht 85 H: energy label C


- Nieuwe Achtergracht 85 - 1: energy label D


- Nieuwe Achtergracht 85 - 2: energy label B


- Nieuwe Achtergracht 85 - 3: energy label G


- Nieuwe Achtergracht 85 - 4: energy label C



Foto's
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13



Foto's
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Foto's
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Kadastrale kaart
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Kaart
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

n.v.t.
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Algemene verkoopvoorwaarden

Koopovereenkomst




De overeenkomst wordt gesloten op basis van een 
MVA koopakte volgens het laatste model. De notaris 
maakt de koopakte.  Voor de verkoop zijn 
verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn 
opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en 
het sluiten van een koopovereenkomst wordt men 
geacht bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden 
en deze te aanvaarden.






 Waarborgsom




Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de 
koopovereenkomst tot meerdere zekerheid voor de 
nakoming van de verplichtingen van koper binnen 
een bepaalde tijd een waarborgsom c.q. bankgarantie 
ter grootte van 10% van de overeengekomen 
koopsom worden verlangd.






 Bouwtechnische keuring




Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning 
voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten 
keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om 
eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, 
danwel de woningte laten controleren op de 
aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of 
grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. 
De kosten voor deze keuring komen voor rekening 
van de koper.






 Bedenktijd




Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van

consument een woning koopt, krijgt drie dagen 
bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. 
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Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag die 
volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte en 
door beide partijen ondertekende akte (in kopie) aan 
aspirant-koper ter hand is gesteld, voor welke 
ontvangst aspirant-koper een ontvangstbevestiging 
ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur 
van de laatste dag die van de bedenktijd deel 
uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt 
deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die 
niet een zaterdag, zondag of algemeen 
erkendefeestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, 
zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen 
voorkomen die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag is.






 NEN2580




De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De

Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige

manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
meting.






 Ouderdomsclausule




Voor woningen die ouder zijn dan 25 jaar nemen wij

standaard een ouderdomsclausule in de koopakte op.






 Asbestclausule




Voor woningen die gebouwd zijn voor 1994 nemen 
wij standaard een asbestclausule in de koopakte op.



Jouw droomhuis aankopen met FRIS

31

Een aankoopmakelaar van FRIS als partner bij 
de aankoop van jouw droomhuis is niet alleen 
een geruststellende gedachte maar je bent 
daarmee ook net een stapje eerder op de 
hoogte van het nieuwste aanbod. Makelaars 
wisselen het woningaanbod met elkaar uit 
voordat het op de markt komt waardoor de 
kans op bezichtigen en een daadwerkelijke 

aankoop aanzienlijk toeneemt. Bovendien 
bieden we zekerheid als het gaat om de 
bouwkundige en juridische aspecten van een 
huis, daarmee kan je een hoop stress en 
problemen achteraf voorkomen. Op die 
manier verdienen we onszelf al gauw weer 
terug. Deel je woonwensen met ons zodat 
jouw droomhuis weer een stapje dichterbij 
komt.
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“FRIS is een hele fijne verkoopmakelaar.

Deskundig en kennis van het betreffende

woongebied. De medewerkers zijn stuk

voor stuk fijne mensen. Ze hebben mij


goed begeleid tijdens het gehele proces! Ik

zou elke keer weer voor FRIS kiezen!” 

Mevr. R. Chelius


Fleerde 9 Amsterdam



Amsterdam


Buitenveldertselaan 42


1081 AA Amsterdam


+31(0)20 - 301 77 15 


amsterdam@fris.nl

Zaandam


Westzijde 83


1506 GA Zaandam


+31(0)75 - 655 50 90 


zaandam@fris.nl

Hoofdkantoor


Hoogoorddreef 15


1101 BA Amsterdam


+31(0)20 - 301 77 30 


info@fris.nl

www.friswonen.nl


