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Keizersgracht 516
Indeling

 

Een uniek multifunctioneel woon-/ werkpand met een heerlijk 
diepe en zonnige tuin.

Deels kantoor/galerie en grotendeels wonen. Het geheel, 
bestaande uit totaal ca. 440 m² waarvan ca. 397 m² GO wonen en 
ca. 40 m² overige inpandige ruimte, is verdeeld over totaal 7 
courant en tevens verrassend ingedeelde werk- en woonlagen. De 
verdeling woon- en werkruimte kan anders worden verdeeld en 
gebruikt.

Beiden functies kunnen in elkaar overlopen en worden gebruikt en 
deze kunnen ook feitelijk en bouwkundig worden gescheiden en 
anderzijds worden gebruikt. Zo is een zelfstandige kantoor-
/galerieruimte te realiseren van ca. 250 m² VVO verdeeld over 
souterrain, begane grond en gedeelte eerste verdieping. 

Het geheel is zowel intern als extern in goede staat van onderhoud 
en gemoderniseerd. De kantoor-/galerieruimte is uniek en 
monumentaal, een modernistische ontwerp van architect A. Bodon 
uit 1932. Rank, licht en transparant. Een voorbeeld voor het 
"Nieuwe Bouwen", "Lichtheid en transparantie; architectuur als 
dienend ambacht". Daarna is de ruimte aangepast naar ontwerp 
van architect Wiel Arets. Recentelijk in gebruik geweest bij BORZO 
GALLARY.
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Keizersgracht 516
Indeling

 

Het woon-/ werkpand is rond 2005 gemoderniseerd tot een fraaie 
en karakteristieke galerie en bovenhuis met mooi zicht op de 
gracht. Het woongedeelte is intern en extern / separaat 
toegankelijk, ook hiervan is de verbouwing naar ontwerp van Wiel 
Arets. Afhankelijk van de wijze van afscheiden en verdelen tussen 
werkruimte en woonruimte kan de woonruimte beschikken in zijn 
maximale vorm over ca. 397 m²; een woonkeuken aan de tuin en 
extra stijlkamer en verdieping aan de gracht. Het gehele pand heeft 
13 vertrekken, 2 badkamers en 2 keukens.

De tuin is in oriëntatie op het zuiden/ zuidwesten gelegen, met een 
diepte van ruim 20 meter diep en deze is omgeven door groen. 

Het pand staat op eigen grond en is een Rijksmonument.

Als geheel een prachtig en uniek object voor degene die een 
onderscheidend en authentieke combinatie voor wonen en werken 
zoeken.
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Keizersgracht 516
Indeling

 

Indeling

BEGANE GROND/TUSSEN VERDIEPING
Entree kantoor / galerie en woning. Voorhuis bestaat uit een 
prachtig hoge en lichte galerie, met vide en entresol. Een groot 
rank stalen pui en entree geeft de gevel een eigen identiteit die 
refereert aan het Nieuwe Bouwen. In het achterhuis is op tuin 
niveau een woonkeuken en een doorgang naar de tuin. In het 
middengedeelte is een extra vertrek. Op de entresol is extra 
werkruimte en bergruimte.

EERSTE VERDIEPING
Aan de grachtzijde heeft deze lichte woonlaag een 3 ramen brede 
pui en 55 m² groot bestaande uit twee vertrekken. Laatst in gebruik 
geweest als bibliotheek en werkkamer, ook zeer geschikt als 
woonkamer. Aan de tuinzijde is in het achterhuis een stijlkamer met 
hoge plafonds (3.8 m) en ramen en zicht op de tuinen.
 TWEEDE VERDIEPING
Met aan de grachtzijde een woonkamer (3 ramen breed), een 
keuken, toilet, berging en eetkamer. In het achterhuis is een grote 
slaapkamer met een eigen badkamer. De badkamer is modern en 
voorzien een inloopdouche, ligbad dubbele wastafels, bidet en 
toilet.
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DERDE VERDIEPING EN KAPVERDIEPING
Via een centrale trap die toegang geeft tot een overloop heeft deze 
verdieping 2 slaapkamers en een tweede badkamer. De grotere 
slaapkamer aan de voorzijde heeft door middel van een eigen trap 
een extra laag met een slaapvertrek. Het overige deel van de 
kapverdieping is zolder en technische ruimte.

SOUTERRAIN / KELDER
Voornamelijk omvattende de ruimte onder het voorhuis. Deze zou 
het woongedeelte apart kunnen ontsluiten en heeft een lange 
gang. Daarnaast een bedrijfskeuken, werk- en opslagruimte, doch 
met daglicht toetreding. Een gedeelte is in gebruik als wasruimte 
en er is een gasten toilet op deze bouwlaag. Het voorste deel aan 
de gracht is net lager dan 2 meter. Deze 30 m² is niet meegenomen 
in het totale GO metrage.
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Keizersgracht 516
Ligging

 

Het pand aan de Keizersgracht 516 bevindt zich aan één van 
de mooiste grachten van Amsterdam. Op loopafstand van de 
'Negen Straatjes' en het Leidseplein, met een 
verscheidenheid boetiekjes, restaurants en cafés. 

De bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer is 
uitstekend. Op loopafstand zijn tram 1, 2, 5, 7 en 10. Metro halte 
Rokin en Vijzelgracht zijn op loopafstand.

Hierdoor is het Centraal Station binnen enkele minuten te 
bereiken.

Met de auto is het pand vanaf de Ringweg A10 via afslag S106 
bereikbaar.
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Keizersgracht 516
Kadastraal / bijzonderheden

 

Kadastrale omschrijving

Het grachtenhuis met ondergrond, tuin en verder aanbehoren, 
staande en gelegen te 1017 EJ Amsterdam aan de Keizersgracht 
516, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie I nummer 
11439, groot twee are en vierentwintig centiare.

Bijzonderheden

Eigen grond
Rijksmonument (monumentennummer 2632)*
Diepe tuin op het zuid/zuidwesten
Interne renovatie 2005, waarbij alle installaties zijn vernieuwd
Gehele kap geïsoleerd en vernieuwd in 2016
Centrale verwarmingsketel vervangen in 2017
Woon-/galerie-/kantoorpand
Bestemming Gemengd-1
Direct te aanvaarden 
*Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal 
Monumenten Portaal, Restauratiefonds en Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed met betrekking tot mogelijke subsidies.
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Exterieur in beeld
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Keizersgracht 516
In het kort

 

Voorzieningen
Elektrische installatie 
voorzien van meerdere 
groepen en aardlek-
beveiliging
Centrale verwarmings-
installatie met HRketel
Dubbele beglazing

Buitenruimte
Diepe tuin (zuid/west)

Vertrekken
Zie plattegronden

Aanvaarding
In overleg

Prijs
€ 3.280.000,-- kosten koper

Zakelijke lasten
OZB ('20) € 325,38 per jaar
Rioolrecht ('21) € 144,00 per jaar

Roerende zaken
Lijst roerende zaken 
aanwezig

Bestemming
Gemengd-1 volgens 
vigerend bestemmingsplan

Grondsituatie
Gelegen op eigen grond

Onderhoud
Intern: goed
Extern: goed

Fundering
Er is geen (recente) 
informatie beschikbaar 
betreffende de fundering, 
behoudens een eventueel 
meetbout-rapport

Oppervlakten
Totaal BBMI 440 m²
Gebruiksoppervlakte 
wonen: ca. 397 m²
Perceeloppervlakte ca. 
224 m²
Overige inpandige 
ruimte: ca. 40m² 
Externe bergruimte: ca 2 
m²

Kadastraal
Gemeente Amsterdam
Sectie I
Nummer 11439
Groot 2 are 24 centiare

Bouwjaar
1795
2005 gemoderniseerd

Milieu
Geen informatie bekend aan 
verkoper, behoudens die uit 
de Bodemrapportage van 
de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied
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Keizersgracht 516
Overige bepalingen

 

Aanvaarding
In nader overleg.
 
Voorbehoud verkoper
Deze verkoop geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van:

Gunning door verkoper, alsmede;
Schriftelijke goedkeuring van de voltallige directie van verkoper, 
alsmede;
Een verkoper conveniërende vorm en inhoud van de op te 
maken koop- en leveringsakte (“subject to contract”).

Bijzonderheden
Koper is er uitdrukkelijk mee bekend dat verkoper het verkochte 
nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet 
heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan 
het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het 
verkochte feitelijk had gebruikt of zou hebben gebruikt. In dit kader 
komen verkoper en koper uitdrukkelijk overeen dat dergelijke 
eigenschappen en/of gebreken volledig voor rekening en risico van 
koper komen.

Koper wordt in staat gesteld, na voorafgaand overleg met 
Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. en tot aan het moment van 
tekenen van de koopakte, het verkochte uitgebreid (bouwkundig 
en anderszins) te onderzoeken. Koper verklaart dat verkoper 
daarmee afdoende aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan en dat 
koper op een voor haar conveniërende wijze uitputtend van deze 
mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.
 
Verkoper en koper komen uitdrukkelijk overeen dat het verkochte 
wordt verkocht en geleverd “as is”, waaronder verkoper en koper 
verstaan dat:

De artikelen 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk 
Wetboek uitdrukkelijk zijn uitgesloten, alsmede;
Door verkoper geen impliciete of expliciete garanties worden 
verleend met betrekking tot het verkochte behoudens voor 
zover deze expliciet en schriftelijk zijn opgenomen in de 
koopakte.

Koper verklaart uitdrukkelijk het verkochte bij levering te 
aanvaarden in de feitelijke, technische, milieukundige en/of 
juridische staat waarin het zich alsdan bevindt. Koper aanvaardt 
daarbij alle gebreken van het verkochte, alsmede de feitelijke staat 
van onder andere (doch niet uitsluitend) de fundering, constructie, 

(gebruikte) materialen, (aanwezigheid van) asbest, olietanks en 
bodemverontreiniging en de technische installaties. Koper verklaart 
voorts uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk 
te aanvaarden: alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere, 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lasten en beperkingen, 
zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen 
mede blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande 
akte(n) van eigendomsoverdracht en akte(n) van (onder)splitsing 
en/of enig openbaar register of openbare informatiebron.
 
Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat in de koopprijs 
de feitelijke staat van het verkochte en een integrale afkoop van 
alle aan het verkochte verbonden risico’s, gebreken en/of (nog) uit 
te voeren herstellingen verdisconteerd zijn, ongeacht de aard en 
omvang daarvan en ongeacht in welke mate voornoemde 
elementen zijn onderzocht door koper en/of besproken tussen 
verkoper en koper. 
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verkoper en koper. 



P R O J E C T I N F O R M A T I E 21

Keizersgracht 516
Overige bepalingen

 

Koper vrijwaart verkoper ter zake van enige vordering, alsmede 
enige vordering van derden, uit hoofde van enig hiervoor genoemd 
artikellid en/of verband houdende met de staat van het verkochte 
bij levering. Koper vrijwaart verkoper voorts voor alle eventueel 
later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, 
milieukundige, feitelijke of juridische aard.
 
Toelichtingsclausule NEN 2580
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 
(bruto/verhuurbaar/gebruiks-) vloeroppervlakte. De Meetinstructie 
sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij 
het uitvoeren van de meting. 

Voorbehoud Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V.
Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. 
Voor de juistheid hiervan wordt door Broersma Bedrijfsmakelaardij 
B.V. geen aansprakelijkheid aanvaard, noch kan hieraan enig recht 
worden ontleend.

Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van 
de vermelde condities of het uitbrengen van een, daarvan al dan 
niet afwijkend, aanbod worden Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. 
noch haar opdrachtgevers op enige wijze gebonden, ook niet tot 
het doen van enig tegenbod.

Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. treedt uitdrukkelijk slechts op 
als adviseur van haar opdrachtgever en niet als gevolmachtigde 
namens haar. Voorts geldt dat tussen partijen eerst juridisch 
binding kan ontstaan nadat definitieve overeenstemming is bereikt 
ter zake van al hetgeen zij met elkaar beogen te regelen en deze 
overeenstemming bovendien is vastgelegd in een schriftelijke en 
namens beide partijen rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, 
waarbij artikel 3:39 BW overeenkomstige toepassing vindt.

Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. is een besloten vennootschap, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
34121232. Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. verleent al haar 
diensten op grond van de Algemene Voorwaarden NVM voor 
professionele opdrachtgevers Versie februari 2011. De algemene 
voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan haar 
zijn of worden verstrekt en/of op de levering van al haar diensten 
en producten aan wie dan ook. 

De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden en zijn 
tevens te downloaden op www.broersma.nl.

De aansprakelijkheid van Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. is in 
alle omstandigheden en jegens eenieder beperkt tot het bedrag dat 
door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Broersma 
Bedrijfsmakelaardij B.V. in het desbetreffende geval wordt 
uitgekeerd.
 
Privacy & Wwft
Geïnteresseerden verklaren in het kader van deze verkoop op 
voorhand:

In te stemmen met de verwerking van hun gegevens conform 
de Privacyverklaring Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V.;
Volledige medewerking te verlenen aan alle mogelijk 
noodzakelijke onderzoeken op basis van de vigerende wet- en 
regelgeving, waaronder tenminste begrepen de Wwft. Broersma 
conformeert zich uitdrukkelijk aan de wettelijke 
geheimhoudingsplicht betreffende een eventue(e)l(e) vermoeden 
en/of melding in het kader van de Wwft.
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Broersma Bedrijfsmakelaardij
Algemeen

 

Broersma Bedrijfsmakelaardij is een belangrijke speler op het 
gebied van bedrijfsonroerendgoed in Amsterdam en de 
Noordelijke Randstad. U kunt bij ons terecht voor deskundige 
begeleiding bij aan- en verkoop, huur, verhuur en taxaties van 
kantoren, winkels en bedrijfsruimten.

Broersma Bedrijfsmakelaardij kan bogen op een lange 
geschiedenis. In 1928 werd het makelaarskantoor Broersma 
opgericht. In 1998 splitste dit kantoor zich op in een 
woningmakelaardij en een bedrijfsmakelaardij. Zo ontstond 
Broersma Bedrijfsmakelaardij, een onafhankelijke en zelfstandige 
organisatie onder de leiding van Hans Vos en Erik Reijn. Een 
slagvaardig en commercieel team met grote knowhow en expertise.

Uw bedrijfsmakelaar in en rondom Amsterdam
Veel ondernemers in en rondom Amsterdam weten de weg naar 
ons kantoor te vinden, want Broersma Bedrijfsmakelaardij is sterk 
in het MKB.

Daarnaast rekenen wij beleggers, investeerders en 
(semi)overheidsinstellingen tot onze trouwe klanten. Wij adviseren 
deze opdrachtgevers op het gebied van:

Aanhuur en aankoop;
Verhuur en verkoop;
Beleggingen;
Taxaties;
Consultancy.

Waarom kiezen voor Broersma Bedrijfsmakelaardij
Gedegen kennis van de dynamische vastgoedmarkt en een 
uitgebreid regionaal netwerk combineren wij met een persoonlijke, 
betrokken aanpak. Dat maakt Broersma Bedrijfsmakelaardij tot een 
uiterst betrouwbare partner. Uw belang staat bij ons altijd voorop. 
Het lidmaatschap van de beroepsorganisaties NVM Bog en MVA 
garandeert onze onafhankelijkheid en deskundigheid. Ook zijn wij 
VastgoedCert gecertificeerd (RT/RMT).

Inlichtingen
Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V.
Koningslaan 14
1075 AC Amsterdam

Tel: 020 305 97 97
Fax: 020 305 97 98
E-mail: bog@broersma.nl
  www.broersma.nl/bog
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  Plattegrond: souterrain  

 

   



 

P R O J E C T I N F O R M A T I E 24

 

       

  Plattegrond: achtertuin  
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  Plattegrond: begane grond  
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  Plattegrond: insteekverdieping  
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  Plattegrond: eerste verdieping  
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  Plattegrond: tweede verdieping  
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  Plattegrond: derde verdieping  
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  Plattegrond: vierde verdieping  

 


