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KENMERKEN OBJECT

Hoofdbestemming     
kantoor-/atelier-/bedrijfsruimte 

Ligging
In het oude centrum van Amsterdam

Oppervlakte
Totaal gebruiksoppervlak van circa 
105 m²

Parkeerfaciliteit 
Parkeerplaats nr. 55 ligt op kelder-
niveau, en is voorzien van een 
elektrische oplaadvoorziening

Koopprijs 
€ 735.000,- kosten koper 

Servicekosten  
Kantoor-/bedrijfsruimte: 
€ 178,05 per maand 
Parkeerplaats: 
€ 17,43 per maand



Object

Unieke, inspirerende en heel charmante kantoor-/atelier-/bedrijfsruimte 
aan de Grote Bickersstraat 50A in het oude centrum van Amsterdam. 
Modern werken, in een pand met een historie. 
Het betreft de begane grond ruimte in het gebouw waar voorheen 
houthandel Firma T. Lalk, Fijnhouthandel en triplex was gevestigd. Het 
gebouw is in 1876 gebouwd, onder architectuur van Staal & Haalmeijer. 
Oorspronkelijk is het gebouwd als woning. Het pand komt voor op de 
gemeentelijke monumentenlijst.

Het betreft twee geschakelde appartementsrechten met een totaal 
gebruiksoppervlak van circa 105 m².
De ruimte is inpandig bijna geheel voorzien van prachtige monumentale 
houten lambriseringen en de ramen zijn allen glas-in-lood-ramen. 
Indeling: hal, 2 vertrekken, badkamer.

Adres kantoorruimte: Grote Bickersstraat 50A te Amsterdam
Adres parkeerplaats:  Grote Bickersstraat PP 55 te Amsterdam

Locatie/algemeen 

“Geschiedenis van Bickerseiland
(bron: https://hart.amsterdam/nl/page/54636/
bickerseiland 1951)

Van Vooreiland naar Bickerseiland
Het Amsterdamse Bickerseiland ontleent zijn 
naam aan zijn zeventiende-eeuwse eigenaar Jan 
Gerritsz Bicker (1591-1653). Als onderdeel van 
de Westelijke Eilanden wordt het Bickerseiland, 
dat aanvankelijk nog Vooreiland heet, tijdens de 
derde stadsuitleg (1613-1625) aangelegd. Er 
ontstaat omstreeks 1630 een klein buurtje, dat 
naar het aantal aanwezige woningen 
‘Zevenhuizen’ wordt genoemd. 
Als koopman en reder Jan Bicker het eiland in 
1631 van de stad koopt, legt hij er 
scheepswerven, woon- en pakhuizen aan, 
inclusief een groot woonhuis voor zichzelf, met 
drie verdiepingen en een toren. 

https://hart.amsterdam/nl/page/54636/bickerseiland%201951
https://hart.amsterdam/nl/page/54636/bickerseiland%201951


Vervolg locatie/algemeen 

In de directe nabijheid ligt de historische Zandhoeksbrug. Deze 
zogenaamde dubbele ophaalbrug overspant de Realengracht, waar zij 
verbinding heeft met het Westerdok. 
Aan de noordelijke kant van de brug ligt het Realeneiland met de 
noordelijke kade van de Realengracht en Zandhoek, de westelijke kade 
van het Westerdok. 
Aan de zuidkant ligt het Bickerseiland met de Grote Bickersstraat. De 
Zandhoeksbrug en Zandhoek zijn vernoemd naar de zandmarkt die hier in 
het verleden heeft plaatsgevonden (het Bickerseiland stond vol met 
pakhuizen). 



BEREIKBAARHEID

Eigen vervoer/Auto 
Bickerseiland is per auto goed bereikbaar 
via A10 afslagen S100 (IJtunnel), S102, 
S103 en S114 (Piet Heintunnel).

Openbaar vervoer 
Vanaf het Centraal station is de Grote 
Bickersstraat met buslijnen 18, 21 en 22 
goed en zeer frequent bereikbaar via de 
halte aan de Buiten Oranjestraat.

Parkeren
Een eigen parkeerplaats in de ondergrondse 
verwarmde parkeergarage op het Bickers-
eiland, in een nette veilige afgesloten ruime 
garage met een elektrische deur (voorzien 
van afstands-bediening) en met vorst-
beveiliging uitgevoerde in / uitrit. 
Het complex is mede beveiligd met een 24-
uurs camera surveillance systeem.

Door de aanwezige lift is hij goed 
toegankelijk voor minder validen.
De garage heeft een entree aan de Grote 
Bickersstraat en Bickerswerf, centraal 
gelegen op het Bickerseiland.



Oppervlakte
Circa 105 m².

Vereniging van eigenaren
Het verkochte maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren, 
waartoe 5 woningen behoren en 2 bedrijfsruimten.
Er zijn totaal 6 leden binnen de VVE.

De parkeerplaats ligt op kelderniveau, en is voorzien van een elektrische 
oplaadvoorziening.

Erfpacht
Het betreft een voortdurend recht van erfpacht van de gemeente Amsterdam. 
Uitgiftedatum erfpachtrecht: 19 maart 2001. 
Einde eerste tijdvak: 31 maart 2051.
Eerste herziening erfpachtrecht en canon: 31 maart 2051.
Op dit erfpachtrecht zijn de Algemene Bepalingen 1994 van toepassing. 

De erfpachtcanon is afgekocht tot 31 maart 2051.
Oorspronkelijke canon:
Bedrijfsruimte: € 1.280,79 per jaar
Parkeerplaats: € 310,83 per jaar.
De erfpachtrechtelijke bestemming is bedrijfsruimte respectievelijk 
parkeerplaats.

Omschrijving gemeentelijke monumentale status
Op aanvraag verkrijgbaar.

Kadastrale gegevens 

Kantoorruimte 
Gemeente: Amsterdam
Sectie: M
Complexaanduiding: 7013
Appartement indexnrs: A-3 en A-7

Parkeerplaats 
Gemeente: Amsterdam
Sectie: M
Complexaanduiding: 6903 
Appartementsindex A-85



Vraagprijs
€ 735.000,- kosten koper

Jaarlijkse vaste lasten
Onroerende zaakbelasting 2021: € 264,15
Rioolrecht: € 138,33
Waterschapsbelasting: € 168,82
Reinigingsrecht: € 263,77

Aanvaarding
In overleg

Bestemming
Het bestemmingsplan “Kantoren met baliefunctie Centrum” is van 
toepassing. Dit bestemmingsplan is op 8 juli 2021 vastgesteld. Tegen 
dit plan loopt ten tijde van het opmaken van deze verkoopinformatie, 
conform opgaaf van de gemeente Amsterdam, nog een gerechtelijke 
procedure.

Overig
Er zijn erfdienstbaarheden van toepassing t.a.v. uitweg, ten gunste van 
het verkochte.

Opleveringsniveau
Leeg, ontruimd en vrij van huur, en voor het overige in de huidige 
staat. Verwarming geschiedt door middel van een eigen gasgestookte 
c.v- ketel.
Het verkochte is voorzien van CAT-6 databekabeling. Deze bekabeling 
is begin 2021 opnieuw aangelegd. 

Algemene bouwkundige staat
Er heeft geen bouwkundige inspectie plaatsgevonden. 



Bereikbaarheid
- Uitstekend bereikbaar met eigen vervoer en openbaar vervoer
- Op loopafstand ligt het Centraal Station en het Haarlemmerplein

Koopcontract
De koopovereenkomst zal opgesteld worden conform de richtlijnen van 
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van de ring Amsterdam, 
inclusief de inhoud van deze projectinformatie.

Bijzonderheden
De koop en verkoop komt tot stand eerst nadat door beide partijen de 
koopovereenkomst rechtsgeldig is ondertekend.

Unesco Werelderfgoed
Onlangs heeft het Werelderfgoedcomité besloten de Amsterdamse 
grachtengordel op de UNESCO Werelderfgoedlijst te plaatsen.
Het Werelderfgoedcomité heeft deze beslissing tijdens haar bijeenkomst 
in Brasilia bekend gemaakt. De 17e eeuwse grachtengordel is een 
internationaal icoon van stedenbouw en architectuur.
De grachtengordel is daarmee het negende Werelderfgoed in Nederland. 
De internationale erkenning van de grachtengordel door UNISCO is een 
bekroning van de bijzondere waarde van het gebied en een belangrijke 
ondersteuning voor het tot nu toe gevoerde monumentenbeleid in de 
Amsterdamse binnenstad.

Levering
De datum van de juridische levering zal in onderling overleg tussen 
partijen worden vastgesteld. De notaris is door koper aan te wijzen.

Waarborgsom
Ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen bij de notaris 10 
dagen na het ondertekenen van de koopakte.



Contactpersoon voor meer informatie 
en bezichtigingen:

HeidaDeken vastgoedadviseurs
Olympisch Stadion 24-28
“Offices For You”
1076 DE  Amsterdam
T.: 020 – 644 77 44
I: www.heidadeken.nl
Contactpersoon: Dominique Deken
E: dominique@heidadeken.nl
M: 06 - 21 80 44 44

http://www.heidadeken.nl/
mailto:dominique@heidadeken.nl






LOKATIEKAART OBJECT



PLATTEGROND OBJECT

Gebruiksoppervlakte wonen

Overige inpandige ruimte

Gebouwgebonden buitenruimte

Externe bergruimte

De op de tekening aangegeven maten zijn circa-maten, onder voorbehoud van drukfouten.

NEN2580/ BBMI - NVM

Verhuurbare vloeroppervlakte

n.v.t.

W
W

W
.F

O
R

M
W

IS
E.

N
L

n.v.t.Kantoorruimte

n.v.t.

n.v.t.

8,
36

m

11,79m

4,48m7,21m

1,75m
2,

09
m

2,
50

m

1,75m

2,
12

m

Kantoorruimte

Keuken

Badk.

Entree

m
.k

.

m.k.

H=3,35m

103,50 m²

k.

k.



Voorwaarden

De gegevens in deze brochure en bijlagen zijn van informatieve aard. Ze zijn bedoeld om de lezer bekend te maken met het 
onderhavige project en als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons 
inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
Aan deze informatie kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Exoneratieclausule
Koper ziet af van claims bij gebreken aan fundering, casco e.d.

Algemene informatie

Waarborg
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen stelt koper een waarborgsom ter grootte van 10% van 
koopsom in contanten op de derdengeldenrekening van de instrumenterend notaris. Deze waarborgsom kan ook als 
bankgarantie worden gesteld.
Aan deze verplichting moet binnen 10 dagen na de datum ondertekening koopovereenkomst door koper worden voldaan.

Uitbrengen van biedingen
Om de voortgang van de verkoop te waarborgen en de verantwoordelijkheden af te bakenen, treft u onderstaand de 
verkoopvoorwaarden.

1. Biedingen worden in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk, per post en e-mail, aan HeidaDeken vastgoedadviseurs 
B.V. zijn gezonden. 

De verkoper en HeidaDeken vastgoedadviseurs B.V. delen aan de aspirant-koper en/of haar adviseur mee, al hetgeen ter kennis 
van hen dient te worden gebracht. 
Inlichtingen over feiten die aan koper en/of diens adviseur bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor 
zover een dusdanig onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper en/of diens adviseur verlangd mag worden, 
behoeven niet door verkoper en/of HeidaDeken vastgoedadviseurs B.V. te worden verstrekt.
De aspirant-koper en/of diens adviseur aanvaardt als zodanig deze onderzoeksplicht en dient als zodanig zelf de gangbare 
informatiebronnen bij koop te raadplegen, zoals bijvoorbeeld het kadaster en de gemeente.

2. Een bieding blijft van kracht tot het ogenblik waarop HeidaDeken vastgoedviseurs B.V. deze beantwoordt met een acceptatie, 
het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het uitgebrachte voorstel.


