
Bloemgracht 187 1


 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 RensenRobert Haagsma Kasper GorisPatricia Goodett Steven VessiesJelle Boers



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: bovenwoning
Type woning: appartement
Woon oppervlakte: 63 m²
Inhoud: 220 m³

Bouwjaar: 1929
Isolatie: geen isolatie
Energielabel: Nee (Monument niet 

verplicht)

Ligging: aan water, in centrum, in 
woonwijk

Aantal kamers: 4
Eigendomssituatie: Volle eigendom
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Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs: € 475.000 k.k.
Bouwvorm: Bestaande bouw
Servicekosten: € 158,24
Aanvaarding: in overleg

Verwarming

Verwarming: gashaard
Warm water: gasboiler eigendom
Bouwjaar CV ketel: Geen cv maar gasboiler/

gashaard

Tuin, parkeren
Oppervlakte: undefined m²
Berging: ja
Parkeerfaciliteiten: betaald parkeren, 

parkeervergunningen
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Omschrijving
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Ben jij opzoek naar een appartement op een toplocatie in de Amsterdamse Jordaan? Wil je 

daarnaast een woning volledig naar eigen smaak moderniseren? Dan is Bloemgracht 187-1 in 

Amsterdam echt wat voor jou!





Kenmerken voor Bloemgracht 187-1:


- naar eigen smaak te renoveren/moderniseren;


- Uitzicht over de gracht;


- 3 slaapkamers van verschillende formatien;


- gelegen in de populaire Jordaan;


- berging op de zolderverdieping.





Is Bloemgracht 187-1 echt wat voor je?


In combinatie met de foto's geven we je hieronder alvast een beknopte indruk van het 

appartement.





4-kamer appartement met o.a. dichte keuken, 3 slaapkamers (thans één in gebruik als eetkamer) 

en berging op de zolderverdieping. Het appartement maakt onderdeel uit van een 

monumentaal pand, gelegen midden in de Jordaan, uitkijkend over de gracht. Het betreft een 

kleinschalige VVE, met 10 appartementsrechten. De woning moet volledig gemoderniseerd 

worden, een mooie kans voor deze woning op toplocatie! 


De Bloemgracht is gelegen midden in de Jordaan, welke bekend staat om de fantastische sfeer. 

Er bevinden zich zeer veel verschillende restaurants, cafés, en winkels. Met 5 minuten lopen 

bevind je je binnen de grachtengordel en met 5 minuten fietsten sta je op de Dam. Diverse 

parken (o.a. het Vondelpark) en bezienswaardigheden zijn met ca. 10 minuten fietsen te 

bereiken. Kortom een fantastische plek om te wonen!





Indeling:


centrale entree/hal met afgesloten entree, brievenbussen,





1e verdieping:


entree/hal, woonkamer aan voorzijde, met eerste slaapkamer/eetkamer, 2 slaapkamers aan 

achterzijde, dichte keuken, badkamer voorzien van wastafel en bad/douchecombi, boiler. 

Separaat toilet.





Berging op de zolderverdieping.







Omschrijving
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Bijzonderheden:


- woonoppervlakte ca. 63 m²;


- servicekosten bedragen ca. € 158.24 per maand;


- Monumentaal pand


- gelegen op eigen grond, geen erfpacht van toepassing


- projectnotaris Schut van Os;


- een ouderdoms-, asbest- en niet-zelfbewoningsclausule zijn van toepassing;


- oplevering: In overleg.





Een rondleiding door dit appartement:


Neem contact met ons op, wij laten je deze woning graag van binnen zien!
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Description

Are you looking for an apartment in a prime location in the Amsterdam Jordaan? Would you also 

like to modernize a property completely to your own taste? Then Bloemgracht 187-1 in 

Amsterdam is just right for you!





Features for Bloemgracht 187-1:


- To be renovated/modernized to your own taste;


- View over the canal;


- 3 bedrooms of different sizes;


- located in the popular Jordaan area;


- storage room in the attic.





Is Bloemgracht 187-1 really what you are looking for?


In combination with the pictures below we give you a brief impression of the apartment.





4-room apartment with closed kitchen, 3 bedrooms (currently one in use as a dining room) and 

storage room on the attic floor. The apartment is part of a monumental building, located in the 

middle of the Jordaan, overlooking the canal. It is part of small-scale Home owners association, 

with 10 apartment rights. The house must be modernized completely, a great opportunity for 

this property on prime location! 


The Bloemgracht is located in the middle of the Jordaan, which is known for its fantastic 

atmosphere. There are many different restaurants, cafes, and stores. With 5 minutes walking you 

are within the canal belt and with 5 minutes cycling you are on Dam Square. Various parks 

(including the Vondelpark) and places of interest can be reached within about 10 minutes by 

bike. In short, a fantastic place to live!





Layout:


Central entrance/hallway with closed entrance, mailboxes,





1st floor:


entrance/hallway, living room at the front, with first bedroom/dining room, 2 bedrooms at the 

back, closed kitchen, bathroom with sink and bath/shower combination, boiler. Separate toilet.





Storage room on the attic floor.





Details:


- living area approx. 63 m²;
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Description

- service costs are approx. € 158,24 per month;


- Monumental building


- Located on private land, no ground lease applicable


- Project notary Schut van Os;


- an age, asbestos and non-self-occupancy clause applies;


- delivery: In consultation.





A tour of this apartment:


Please contact us, we would love to show you this property inside!







Foto's
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Foto's
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Foto's

12

Deze woning

in 3D zien?


Klik hier!

https://my.matterport.com/show/?m=op3zaVAkxzk


Foto's
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Plattegronden
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Plattegronden

15



Plattegronden
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Plattegronden
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Kadastrale kaart
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Kaart
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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
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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


