
Totaal ca. 800 m2            Verhuur vanaf  400 m2

OPLEVERING ZOMER 2020

“Het kantoor waar geschiedenis 
wordt geschreven”

H E R E N G R A C H T  4 6 4 ,  1 0 1 7  C A  A M S T E R D A M



In dit 17e-eeuwse monumentale pand zijn 

authentieke elementen gekoesterd en met liefde 

hersteld. Zo zijn de originele plafondbalken weer 

in het zicht gebracht, is de plafondschildering in 

de stijlkamer hersteld en zijn de oude panelen 

gerenoveerd. 

Het karakteristieke grachtenpand is geüpgraded 

met eigentijdse voorzieningen, waaronder 

een nieuwe lift, dubbele beglazing, pantry’s en 

toiletgroepen. 

Het pand beslaat circa 800 m² en beschikt over 

twee entrees; aan de Herengracht en in de 

Nieuwe Spiegelstraat. Dit maakt het tevens 

mogelijk om pand te verdelen over twee huurders 

(vanaf 400 m2). 

Het kantoor is voorzien van een charmante patio 

waar het heerlijk vertoeven is op de tuinbank 

onder de kastanjeboom. Tevens is er een royaal 

balkon/terras op de tweede etage. 

De locatie is goed bereikbaar per auto, fiets en 

openbaar vervoer. Het kantoor beschikt over 

een kleine fietsenstalling. 

Op de hoek van de Herengracht en de 
Nieuwe Spiegelstraat in de grachtengordel 
van Amsterdam bevindt zich het compleet 
gerenoveerde kantoor Herengracht 464. 
Het pand bevindt zich in de Gouden 
Bocht; het meest prestigieuze deel van de 
Herengracht in Amsterdam, kenmerkend 
door grote statige panden. 

De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het 

pand bedraagt ca. 800 m². 

Voor de verhuur is beschikbaar: 

souterrain (161 m² );

bel-etage (166 m² );

1e etage (164 m²);

2e etage (171 m²) ;

3e etage (104 m²).

Deelverhuur is bespreekbaar vanaf circa 400 m2.

BESCHIKBAAR 
VLOEROPPERVLAKTE 

Bovenstaande metrages dienen nog exact te worden 
ingemeten conform NEN 2580 meetcertificaat voor 
verhuurbare oppervlakten.



• 2 representatieve entrees;

• intercom met deurontgrendeling;

• moderne pantry’s (voorzien van vaatwasser 

en koel/vriescombinatie) op elke etage;

• pantry in het souterrain beschikt over een 

magnetron;

• pantry op 3e etage beschikt over combi-oven;

• eigen patio (bij souterrain);

• balkon/terras (2e etage);

• kleine fietsenstalling;

• alarminstallatie;

• toiletgroep per verdieping;

• 2 douches (souterrain + 3e etage);

• 1 lift;

• gestuukt plafond inclusief LED-spots;

• mechanische ventilatie en airconditioning op 

de 2e en 3e etage; 

• dubbele beglazing;

• verwarming middels radiatoren.

FACILITEITEN & OPLEVERINGSNIVEAU 
De kantoorruimte wordt opgeleverd in een complete nieuwstaat met hoogwaardige afwerking, inclusief 

onder andere:

Uniek gerenoveerd kantoor in monumentaal pand aan de gracht in Amsterdam;

Gelegen in de Gouden Bocht;

Goed bereikbaar per auto, fiets en ov.

LOCATIE

Monumentaal grachtenpand met de allure van vroeger en de gemakken van vandaag;

Authentieke elementen worden gecombineerd met een eigentijdse uitstraling;

Hoogwaardig afwerkingsniveau;

Houten vloerafwerking (deels visgraat);

Diverse (stijl)kamers beschikbaar voor verschillende invullingen;

Volledig gerenoveerd in 2020;

Indrukwekkend uitzicht op de Herengracht.

UITSTRALING
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HUURPRIJS
€380 per m² (single tenant)

PARKEREN
Parkeren is mogelijk aan de gracht of in de parkeergarages 

in het centrum van Amsterdam. Privé parkeerplaats 

achter het pand en een parkeervergunning in overleg.

CBRE Amsterdam
T +31 (0)20 626 26 91

Laura Hovestad
laura.hovestad@cbre.com
+31 (0)6 319 695 39

TREC
T +31 (0)20 767 0330

Tim Philippus
tim.philippus@trec.nl
+31 (0)6 109 778 43

SERVICEKOSTEN
Nader vast te stellen.

HUURBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 + 5 jaar. 

BESCHIKBAAR
Medio zomer 2020


