
• eigen grond

• drie slaapkamers

• plafondhoogte ca. 3 m 

• twee badkamers

• riant balkon van 22 m2 op het zuid-westen

• twee separate ingangen

• twee inpandige bergruimtes

• één parkeerplaats in ondergrondse parkeergarage

• Franse balkons aan de Kerkstraat

KERKSTRAAT 112
BEL-ETAGE |  256 M2
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• eigen grond

• plafondhoogte ca. 3 m

• balkon van 13 m2 op het zuid-westen

• drie slaapkamers

• twee badkamers

• één parkeerplaats in ondergrondse parkeergarage

• Franse balkons aan de Kerkstraat

1E VERDIEPING |  163 M2

KERKSTRAAT 114
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• eigen grond

• plafondhoogte ca. 3 m

• balkon van 9 m2 op het zuid-westen

• twee ruime slaapkamers

• twee badkamers

• unieke hoge ruimte van bijna 5 meter hoog  

aan de Kerkstraat met openslaande deuren

• unieke leefruimte

• één parkeerplaats in ondergrondse parkeergarage

• Franse balkons, aan weerszijden van het appartement

KERKSTRAAT 116
1E VERDIEPING |  161 M2
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• eigen grond

• plafondhoogte ca. 3 m

• prachtig dakterras van 51 m2 met uitzicht over de binnenstad

• twee ruime slaapkamers

• twee badkamers

• elektronisch bedienbaar daklicht in het midden  

van de woning met een trap naar het dakterras

• één parkeerplaats in ondergrondse parkeergarage

• Franse balkons, aan weerszijden van het appartement

• extra veel licht door schuifbare dakramen in zijgevel

KERKSTRAAT 118
2E VERDIEPING |  154 M2
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• eigen grond

• plafondhoogte ca. 3 m

• prachtig dakterras van 53 m2 met uitzicht over de binnenstad

• twee ruime slaapkamers

• twee badkamers

• elektronisch bedienbaar daklicht in het midden  

van de woning met een trap naar het dakterras

• één parkeerplaats in ondergrondse parkeergarage

• Franse balkons, aan weerszijden van het appartement

• extra veel licht door schuifbare dakramen in zijgevel

KERKSTRAAT 120
2E VERDIEPING |  152 M2
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• eigen grond

• plafondhoogte ca. 3,5 m

• rijksmonument

• entree aan de Prinsengracht

• begane grond met 51 m2 terras aan de  binnentuin van de hand van Piet Oudolf

• souterrain met twee ruime slaapkamers, met tweede badkamer 

• een multifunctionele ruimte in het souterrain, in open verbinding met  

de living op de begane grond

• ruime berging in het souterrain  

(met aparte ingang vanuit de garage)

• directe toegang vanuit het soutterain tot de ondergrondse parkeergarage  

met één privé parkeerplaats

PRINSENGRACHT 759HS
BEGANE GROND +
SOUTERRAIN |  250 M2 
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