
 

 

 



 

 

BUREAU WARMOESSTRAAT:  
KANTOOR, KOFFIE EN COLLEGA’S  

'Kantoor, koffie & collega's' staat voor een prettige 
kantoorruimte, voor full service, Plug & Play en voor 
ondernemende en collegiale medehuurders.  

Bureau Warmoesstraat bestaat uit drie prachtige 
monumentale panden in het centrum van Amsterdam 
rondom De Bijenkorf en de Starbucks op de Damrak en op 5 
minuten loopafstand gelegen van onder andere Amsterdam 
CS, de Dam, de Kalverstraat, het Rembrandtplein en de Beurs 
van Berlage.  

Binnen Bureau Warmoesstraat is het mogelijk om 
kantoorruimte te huren van 9 m2 tot 150 m2, afhankelijk van 
de beschikbaarheid, voor een flexibele periode met een 
opzegtermijn van 1 kwartaal. Zo is Bureau Warmoesstraat 
uitermate geschikt voor zowel gevestigde bedrijven als Start 
Ups. 

 

Warmoesstraat  149- 151 & 155 

Damrak 83 



 

 
KOFFIE STAAT VOOR SERVICE 

In elke pantry staat een Nespresso machine en bij de Cut Throat 
Barbershop op Warmoesstraat 155 krijg je 10% korting op de – heel 
goede – koffie. Maar het woord ‘Koffie’ bij Bureau Warmoesstraat staat 
eigenlijk voor de complete service. We leveren turn key kantoorruimte 
zodat u enkel nog je eigen pc of laptop mee hoeft te nemen.  

In de servicekosten is daarom inbegrepen: 

 24/7 toegang. 

 Warmte, elektra en water en gemeentelijke belastingen zoals GWOZ, Riool, et cetera. 

 Gebruik van de klassieke vergaderkamer.  

 Wekelijkse schoonmaak van je kantoorruimte. 

 Dagelijkse schoonmaak van de algemene ruimtes zoals de entree, de wc’s en het trappenhuis. 

 Snel internet – 200Mbps – via een gemeenschappelijk UPC abonnement. 

 ICT beheer en ondersteuning door vaste ICT man. 

 Klein onderhoud van o.a. de keukenapparatuur en hang- en sluitwerk door vaste klussenman. 

 Administratie en management van de gebouwen. 

 Individuele intercom en voordeuropener. 

 Individueel alarm (alleen in pand Warmoesstraat 149-151) 

 Voorrangspositie bij interne verhuiswens. 



 

 
BUREAU WARMOESSTRAAT: 1 CONCEPT OP 3 UNIEKE ADRESSEN 

Warmoesstraat 155 

Dit pand is alles al geweest. Koopmanshuis, herberg, tabaksfirma en 
pension. Gebouwd omstreeks 1600 met aan de achterzijde een 
kolfbaan en in de loop van de eeuwen steeds weer aangepast. Rond 
1920 een nieuwe winkelpui en balkon die nu al weer tot monument is 
verklaard. 8 kantoorruimtes, 1 vergaderkamer in de voormalige 
directiekamer van de tabaksfirma en 1 kapper cq espressobar met de 
naam Cut Throat Barbershop. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Warmoesstraat 149 – 151  

Op de plaats van Warmoesstraat 149 en 151  stonden ooit twee 
koopmanshuizen. De heren Ellerman en Harms van de gelijknamige 
drukkerij lieten de panden eind 19e eeuw afbreken om hun imposante 
hoofdkantoor hier te laten bouwen in een toen moderne stijl. De entree 
met grote houten deur, granito trappen en gewelfd plafond laat dit nog 
steeds zien. Het pand heeft een souterrain en 3 etages. Het pand 149-151 
is binnendoor verbonden met Warmoesstraat 153. Elk kantoor heeft een 
individueel alarm. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Damrak 83 

Bij de bouw van dit pand was het Damrak nog de havenkade van de 
rivier de Amstel die hier naar het IJ stroomde. Opgebouwd uit enorme 
eiken balken en bekroond met een prachtig panteel (driehoek boven 
aan de gevel). In het voorhuis zitten drie grote kantoren van 98m2 met 
uitzicht op het Damrak en Beursplein. De 3e etage heeft dan ook nog 
eens een riant dakterras en een vliering met eeuwenoud hijswiel. In 
het middenhuis zitten 3 kantoorkamers van circa 30m2 en in het 
achterhuis ook 3 kamers van circa 20m2. 

 

 

 

 

 



 

 
Beschikbare kantoorunits 

Warmoesstraat 149-151 / ‘2e etage 149-151 achterzijde’Het betreft een pas gerenoveerd hoog, ruim en 
licht kantoor dat bestaat uit twee ruimtes die gescheiden zijn door een deels glazen wand met interne 
deur. Ideaal voor een bedrijf met behoefte aan aparte studio of belruimte. Uitzicht op het eeuwenoude 
‘Blaauwlaeckenblok’ in het hart van de binnenstad en iets verder weg de Zuidertoren. Het linkerdeel ‘149’ 
is 39m2 en heeft twee openslaande deuren met een Frans balkon. Het rechterdeel ‘151’ meet 24 m2. Beide 
ruimtes hebben hoge ramen en grote plafondbalken. Beide ruimtes hebben een eigen deur naar de hal 
waardoor ze dus ook los gebruikt kunnen worden. In dit geval kan het glazen deel van de tussenwand 
afgedekt worden. 

Gegevens: 

 Totaalbedrag per maand: € 1.990,– ex btw waarvan servicekosten: € 490,–. 

Oppervlakte: 63 m2 netto (circa 80 m2 bruto). Linkerruimte ‘149’ is 39m2 netto en rechterruimte 

‘151’ is 24 m2 netto. 

 Inclusief: gebruik gemeenschappelijke vergaderkamer, gemeentelijke belastingen, dagelijkse 

schoonmaak algemene ruimtes en wc’s, wekelijkse schoonmaak kantoorruimte, klein onderhoud, 

internet (UPC 200Mbps), gemeenschappelijke pantry met vaatwasser en ijskast, kwartaalborrel. 

 Gedeeld sanitair. 

 Facturatie:  per kwartaal. Borg: 1 kwartaal. Opzegtermijn: 1 kwartaal. 



 

 
ONDERNEMEN IN HARTJE AMSTERDAM 

De panden Warmoesstraat 149-151 en Warmoesstraat 155 van Bureau Warmoesstraat zijn gelegen 

achter de Bijenkorf en tegenover de Bijenkorf bevindt zich de Damrak 83A. Door haar gunstige ligging 

zijn onder andere het Centraal Station van Amsterdam, de Dam, de Kalverstraat, het Rembrandtplein 

en de beurs van Berlage allen op minder dan 5 minuten loopafstand bereikbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid zijn samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend.  

Mocht u naar aanleiding van deze brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of de 

anderszins in verband met dit object vragen of opmerkingen hebben of voor het inplannen van een 

vrijblijvende bezichtiging, neemt u dan contact met ons op.  

CONTACTGEGEVENS:  

Bureau Warmoesstraat 

Warmoesstraat 155 

1012 JC Amsterdam 

T  06- 41 72 73 58 

E  eduard.dirkzwager@gmail.com 

I  www.downtownoffices.nl 

Online Bedrijfsmakelaar®  

Kerver 19a  

5521 DA Eersel  

T  (0497) 712052 

E  info@onlinebedrijfsmakelaar.nl  

I  www.onlinebedrijfsmakelaar.nl  

 


