
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

AUTHENTIEKE WINKEL IN DE 

LANDELIJK BEKENDE NIEUWE 

SPIEGELSTRAAT 

 

✓ Mooie galerie van ca. 99 m2 

✓ Verkoopvloeropp. ca. 85 m2 

 

 

Geïnteresseerd?                                                                     

Voor bezichtigingen en vragen kunt 

u bellen of mailen met Vindbaar 

Vastgoed. 

 

072-2010154   

info@vindbaarvastgoed.nl  

 

  NIEUWE SPIEGELSTRAAT 3 - AMSTERDAM 
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      OBJECT                                      

 

Authentieke winkel in de landelijk bekende 

Nieuwe Spiegelstraat in het hartje van 

Amsterdam, gesitueerd in het als 

mediterrane gaanderij vormgegeven complex 

Spiegelhof.  

De Nieuwe Spiegelstraat trekt al bijna 

honderd jaar een gemêleerd cultureel 

geïnteresseerd publiek, waar de vele musea 

in de buurt uiteraard aan bijdragen. 

 

Locatie                                                            

De galerie is per openbaar vervoer zeer goed 

bereikbaar, met meerdere lijnen.  

Bestemming                                                       

Op dit moment is de winkel in gebruik als 

galerie. De voorkeur van de verhuurder gaat 

uit naar een soortgelijke bestemming, maar 

cultuur gerelateerd kan ook wat ruimer 

genomen worden. 
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      INDELING                                   

Ruime inkijk van buitenaf over de volle breedte van ca. 

10 meter, door grote glazen ramen van 2 cm dik 

gepantserd glas. Het ca. 3.40 m. hoge interieur wordt 

gedomineerd door een L-vormige entresol, bereikbaar 

via een ruime en uitnodigende centrale trap. De ruimte is 

voorzien van airco. 

Via de entresol (oppervlakte ca. 9 x 1,10 en 4 x 1.80 m.) 

bereikt u een intiem kantoor van ca. 5 x 3 m. De toegang 

daarvan bestaat uit een dubbele deur met glazen ruitjes, 

waardoor het contact met de winkelruimte zelf behouden 

blijft, voorts is er een toilet en een pantry.  

Door twee hangende vitrines, beide van 1 x 4 m. en 

toegankelijk via de entresol krijgt de hoogte van de 

ruimte extra cachet. Ook de solide eikenhouten vloer, 

zowel op de begane grond als op de entresol en 

doorlopend in het kantoor, draagt hieraan bij.  

Op de begane grond bevindt zich, onder de entresol, 

een grote opslagruimte. Deze is toegankelijk via een als 

wand gecamoufleerde deur van 2,30 m. breed. De 

opslagruimte heeft een hoogte van ca. 1,50 m. en 

beslaat ca. 55 m2. 
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 Condities                                                                                                                    

- De huur bedraagt € 40.800,- per jaar (jaarlijks 

geïndexeerd); 

- Servicekosten 4.020,- (behelst water, licht, 

centrale verwarming en reinigingsrechten.  

- Overnamekosten voor interieur en goodwill         

€ 86.000,-. 

Bijzonderheden                                                                                                                                        

Google Maps geeft u door middel van een Google 

inside opname een inkijkje in de als galerie Lieve 

Hemel in gebruik zijnde ruimte. Maar let er wel op, 

de foto's zijn prachtig, maar de groothoeklens 

flatteert de grootte. 

 

      DETAILS                                   
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