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Dit hoogwaardig gerenoveerde, charmant grachtenpand heeft 4 slaapkamers, 3
badkamers en een balkon. Het herenhuis is perfect gelegen aan de Prinsengracht
om de hoek van de Noordermarkt en in het hart van de gezellige Jordaan!

Indeling
Entree op de begane grond in de royale entreehal met openhaard. Een stijlvolle 
glazen wand scheidt de hal van de ruime woonkeuken. De gietvloer op deze 
woonlaag is ingelegd met een visgraten eikenvloer. De open keuken is van het 
hoogwaardige merk Neff en voorzien van een dubbele ijskast en vriezer, klimaat 
wijnkast, vijf pits fornuis grote oven, afwasmachine, design afzuiginstallatie, 
marmeren werkblad en een zee aan kastruimte. Een deur leidt naar een handig 
buitenplaatsje. Achter de keuken bevindt zich een separaat gasten wc en de 
technische installatie. De woning is voorzien van vloerverwarming en 
airconditioning.

Eerste verdieping
De designtrap leidt naar de eerste verdieping. Hier bevindt zich de heerlijke 
woonkamer met openhaard. In het plafond zijn o.a. speakers en inbouwspots 
weggewerkt. Een prachtige visgraat eikenvloer en een zonneterras aan de 
achterzijde van het huis.

Tweede verdieping
Aan de voorzijde de ruime slaapkamer met ingebouwde kastenwand, een 
openhaard en prachtig uitzicht over de gracht. De zeer luxe badkamer met een 
design bad, dubbele wastafel, stortdouche, toilet en vloerverwarming ligt aan de 
achterzijde.

Derde verdieping
De twee slaapkamers met ingebouwde kasten, hebben een tussengelegen 
separate wc en een badkamer met inloopdouche met een honingraat tegel, een 
brede wastafel, en een ruimte voor de wasmachine en droger.

Vierde verdieping
Deze kapverdieping is één ruimte over de gehele lengte van het pand, geschikt 
voor vele doeleinden. Hier ligt een fraaie, witgelakte vloer. De derde badkamer 
heeft een ruime inloopdouche en een luxe wastafelmeubel.

Dit object is voorzien van een luxe automatiseringssystem van Crestron, WiFi
Roaming netwerk, ingebouwde hoogwaardige energiezuinige LED armaturen en 
stijlvol audiosysteem van Gray om het leven een stuk simpeler te maken.
Door het hele huis zijn plafondspeakers aangebracht. Alle kamers zijn uitgerust 
met airco units. 
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Om de hoek van de gezellige Noordermarkt met de biologische markt op zaterdag, de
Westerstraat en de Lindengracht. In de nabije omgeving bevinden zich een tal van
cafés, restaurants en verschillende winkels. Het Centraal Station ligt op 7 minuten
loopafstand en vanaf hier vertrekken treinen, trams, bussen en metro’s in alle
richtingen.

LOCATIE

• Uniek geheel pand met een oppervlakte van circa 174𝑚!

• Gelegen op eigen grond, dus geen erfpacht
• Gehele huis voorzien van dubbele beglazing
• 3 Gashaarden
• 3 Badkamers
• 4 Slaapkamers
• Vloerverwarming en airconditioning
• Nieuwe kozijnen met dubbel glas
• Nieuwe dakgoten en hemelwaterafvoeren
• Elektrisch dakraam in de keuken
• Luxe automatiseringssystemen van Creston, WiFi Roaming Netwerk en audiosysteem van Gray
• Wijnklimaatkast
• Parkeren via vergunningstelsel
• Aanvaarding in overleg.
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