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• centraal gesitueerd aan de Kerkstraat/Prinsengracht 

• Spiegelstraat om de hoek

• tramhalte om de hoek (Leidsestraat)

• metrohalte NZ-lijn Vijzelgracht op loopafstand 

• musea en galeries in nabije omgeving

• centrally located on Kerkstraat/Prinsengracht 

• Spiegelstraat around the corner

• tram stop around the corner (Leidsestraat)

• North-South metro line stop (Vijzelgracht) within walking distance 

• museums and galleries close by
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CENTRAL LOCATION 

A PERFECT
CENTRAL

LOCATION
Jordaan

Nine Streets

Dam Square

Amsterdam CS

Stopera

Leidseplein

Rijksmuseum

Museum Square

Concertgebouw

Hermitage

Artis

Vondelpark
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De Amsterdamse grachtengordel. Kosmopolitisch, historisch, Unesco werelderfgoed. En alles in 

de directe omgeving: terrassen, sterrenrestaurants, clubs en kleinschalige bedrijvigheid. Plus 

wereldberoemde galeries en antiquairs in het Spiegelkwartier. 

The Amsterdam canal district. Cosmopolitan, historic, UNESCO World Heritage Site. You’ll find 

everything just around the corner: bars, star restaurants, clubs and small businesses. And don’t 

forget the legendary galleries and antique shops in the Spiegelkwartier. 

CANAL
LIVING
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NEVER A 
DULL
MOMENT

Bluespoon Restaurant   7  min 

Librije’s Zusje   11  min

Bord’Eau   12  min 

The W Lounge   15  min

All tastes of the world

CULTURE
& CUISINE 
De cultuurdichtheid per vierkante kilometer is indrukwekkend. Vijf minuten – hooguit een kwartiertje - 

lopen naar de Stadsschouwburg, Het Concertgebouw, het Rijks- en het Stedelijk Museum, Tuschinsky en 

Paradiso. En hetzelfde geldt voor fine dining: meer sterrenrestaurants dan avonden in de week. 

The number of cultural activities per square kilometre is highly impressive. A 5 minute walk - 15 

minutes at most - to the Stadsschouwburg, the Rijksmuseum, Stedelijk Museum, the Concertgebouw, 

Tuschinski and Paradiso. The same applies to fine dining: a new star restaurant for each day of the 

week (and more!). 
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MORE THAN 70 ANTIQUE 
SHOPS AND GALLERIES IN 

THE SPIEGELKWARTIERCLASSIC MOMENTS



“De cultuurhistorische kwaliteit van het oude Prinsengrachtziekenhuis 

en z’n modernistische uitbreiding is fenomenaal. We hebben groot 

respect voor die historische context. Ons doel is om het oude in al z’n 

schoonheid opnieuw tot leven te brengen. Hedendaagse ingrepen 

moeten daarom volledig in balans zijn met het oude. Als je dat goed 

doet, heb je alle vrijheid om ook achter die monumentale gevels iets 

heel bijzonders neer te zetten. De hoogst haalbare kwaliteit is daarbij 

ons uitgangspunt. 

De Kerkstraat-zijde heeft een nieuwe façade gekregen, die absoluut 

onderscheidend is, maar geen dissonant. De maatvoering en de 

gebruikte materialen zorgen ervoor dat het complex echt onderdeel 

wordt van de Kerkstraat. Een eigenzinnig onderdeel, maar zeker 

in harmonie. 

De kwaliteit van de algemene ruimtes is sterk medebepalend 

voor een inherent gevoel van welzijn. De standaarden voor de 

parkeergarage, de liften en andere verkeersruimtes liggen dan 

ook zeer hoog. HOF Luxury City Life biedt straks een voor de 

grachtengordel unieke kwaliteit van wonen, die alleen met zeer 

hoogkwalitatieve nieuwbouw te bereiken is. Nog eens bevestigd en 

versterkt door de schitterende inrichting van de buitenruimtes en de 

binnentuin door Piet Oudolf.”

The cultural and historical quality of the old Prinsengracht 

hospital and its modern expansion is phenomenal. We have 

great respect for its historic context, and it is our goal to restore 

the old back to its former glory. The new has to be in perfect 

equilibrium with the old, and when that is done properly, it  

gives you complete freedom to create something very special 

behind those monumental gables. The highest possible quality  

is our standard. 

The Kerkstraat side of the building has a new, prominent façade, 

without striking a dissonant chord. Through careful dimensioning 

and use of materials, we will ensure that the building complex 

becomes an integral element of Kerkstraat. A remarkable, but 

nonetheless harmonious element. 

 

The quality of the shared areas is an important factor in creating 

an inherent sense of well-being, so our standards for the car 

park, lifts and other circulation areas are very high. HOF Luxury 

City Life will provide a unique living experience in the Amsterdam 

City district that can only be achieved through high-quality 

redevelopment. Piet Oudolf’s extraordinary designs for the 

outdoor areas and interior garden confirm this, further enhancing 

the quality of the complex.

ROBERTO 
MEYER

ARCHITECT

ROBERTO MEYER
MVSA 
ARCHITECTS
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PRINSENGRACHT

LOFT
PRINSENGRACHT 759 hs
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KERKSTRAAT

CITY 
APARTMENTS
KERKSTRAAT  112 | 114 | 116 | 118 | 120

COURTYARD
BY PIET OUDOLF

UNDERGROUND PARKING
ACCESS BY CAR ELEVATOR KERKSTRAAT
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Het monumentale, modernistische deel van het voormalige Prinsengrachtziekenhuis is onderdeel van een 

Rijksmonument. De uitbreiding uit de jaren ‘60 is naar een oorspronkelijk ontwerp van architect Ingwersen 

uit 1957 (o.a. bekend van het Cygnus Gymnasium aan de Wibautstraat, zijn werk is sterk beïnvloed door 

dat van Le Corbusier). In dit deel zijn vier lofts gerealiseerd. Dit deel van de Prinsengracht is relatief rustig, 

ondanks zijn centrale ligging. Er liggen bovendien geen woonboten, maar er is wel de mogelijkheid om een 

eigen boot af te meren.

 

HOF Prinsengracht 759hs: een woning van 250 m2 die u alle ruimte biedt om uw ideeën te verwezenlijken. 

De woning is verdeeld over twee lagen en bijzonder ruimtelijk door de vrije hoogte van 3.50 meter op de 

begane grond. De sfeer aan de voorzijde is open en grootstedelijk. Aan de tuinkant verstild en weldadig. Bij 

de loft hoort een parkeerplaats in de ondergrondse garage

The monumental modernist section of the former Prinsengracht hospital is part of a listed monument. The 

extension dates to the 60s and was originally designed by the architect Ingwersen in 1957. Ingwersen, 

whose work is strongly influenced by Le Corbusier, is known for the Cygnus Gymnasium on Wibautstraat. 

In this part, four lofts have been created. Despite its central location, this part of Prinsengracht is relatively 

quiet. There are no house boats either, but there is the option to dock your own boat.

 

HOF Prinsengracht 759hs: a 250 m2 home offering all the space you need to make your ideas a reality. The 

home comprises two layers and is particularly spacious with its free height of 3.50m on the ground floor. At 

the front, it has an open and cosmopolitan ambiance, whereas silence and opulence prevail on the garden 

side. The loft has a parking space in the underground car park.

20 21

PRINSENGRACHT 759hs 

ground floor + souterrain 

LOFT
PRINSENGRACHT

759hs

E N T R A N C E  |  P R I N S E N G R A C H T
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SOUTERRAIN

UNDERGROUND PARKING

PRIVATE TERRACE/GARDEN

COURTYARD

GROUND FLOOR

P R I N S E N G R A C H T  7 5 9 H S

• eigen grond

• plafondhoogte ca. 3,5 m

• rijksmonument

• entree aan de Prinsengracht

• 51 m2 terras aan de binnentuin

• souterrain met twee ruime slaapkamers, met tweede badkamer

• een multifunctionele ruimte in het souterrain

• ruime berging in het souterrain (met aparte ingang vanuit de garage)

• directe toegang vanuit het soutterain tot de ondergrondse parkeergarage

• private property

• approx. 3.5-metre ceilings

• listed monument

• entrance at the Prinsengracht

• terrace of 51 m2 situated next to the court yard

• souterrain with two spacious bedrooms, with second bathroom

• a multifunctional space in the souterrain

• spacious storage room in the souterrain (with separate entrance from the parking)

• direct entrance from the souterrain to the underground parking garage

GROUND FLOOR + SOUTERRAIN | 250 M2

PRINSENGRACHT 759hs
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PRINSENGRACHT 759hs free height of 3,5 meter courtyard 

private parking in 
underground garage

atelier, workspace or gym

1 bedroom ground floor
2 bedrooms souterrain

terrace and private 

garden 51 m2

250 m2

B E D R O O M  |  S O U T E R R A I N
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D I N I N G  W I T H  C A N A L  V I E W  |  P R I N S E N G R A C H T  7 5 9 h sM U LT I F U N C T I O N A L  S PA C E  S O U T E R R A I N  |  P R I N S E N G R A C H T  7 5 9 h s G L A S S  F A C A D E  S E C T I O N S  A R E  E L E C T R O N I C A L L Y  O P E R A B L E

26
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COURTYARD
BY PIET
OUDOLF

In de tuin is de reuring van de stad heel ver weg. Een eiland van sereniteit en een ontmoetingsplek voor 

bewoners. Het ontwerp komt van de internationaal vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf. Onder andere 

verantwoordelijk voor The Gardens of Remembrance en de beroemde High Line in New York. 

The garden is a far cry from the busy city. It’s an island of serenity, and a great place for residents to 

meet. The garden was designed by internationally renowned garden architect Piet Oudolf, whose other 

projects include the Gardens of Remembrance and the famous High Line in New York. 
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ISLAND OF SERENITY IN THE 
BUSTLING CITY CENTRE

31
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Zes city apartments in de Kerkstraat, op de locatie naast het voormalige Zusterhuis van het Prinsengrachtziekenhuis. 

Een indrukwekkend, hoogwaardig afgewerkt gebouw naar ontwerp van Roberto Meyer van MVSA Architects. Uniek 

binnen de grachtengordel: nieuwbouw met moderne materialen, met een gevel van keramische tegels, RVS, glas 

en natuursteen. De appartementen bieden volmaakte rust en dat midden in de stad. De indrukwekkende volumes 

zijn geheel ‘turn-key’ afgebouwd. Ervaar de luxe van een geheel afgebouwd appartement, met alle moderne 

voorzieningen, compleet met lift, prachtig afgewerkte entreeruimtes en ondergrondse parkeergarage. De binnentuin 

is echt een groene enclave en ongekend ruim voor de binnenstad. Bij elk appartement hoort bovendien een ruime 

parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage.

Six city apartments on Kerkstraat next to the former Sisters’ house of the Prinsengracht Hospital. An impressive, 

beautifully finished building designed by Roberto Meyer of MVSA Architects. Unique in the canal district: a new 

development with modern materials, with a facade of ceramic tiles, stainless steel, glass and natural stone. 

The apartments are the perfect oasis right in the city center. The impressive volumes are finished entirely turn-key. 

Experience the luxury of a finished apartment, with all modern conveniences, complete with a lift, beautifully finished 

lobbies and an underground car park. The interior garden is a green enclave of exceptional size for an inner city garden. 

Each apartment also has its own comfortable parking space in the underground car park.

CITY
APARTMENTS

KERKSTRAAT

E N T R A N C E  |  K E R K S T R A A TK E R K S T R A A T
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A VIBRANT NEIGHBORHOOD



ELEVATOR 
ACCESS 
PARKING 
GARAGE

Kerkstraat 116
1st floor with balcony

Kerkstraat 114
1st floor with balcony

Kerkstraat 112
bel-etage with balcony

Sold
 

APARTMENTS & LOFT
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Kerkstraat 120
2nd floor with roof terrace

Kerkstraat 118
2nd floor with roof terrace
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• drie slaapkamers

• plafondhoogte ca. 3,0 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

• three bedrooms

• approx. 3.0-metre ceilings 

• two bathrooms

• luxurious 22 m2 balcony on the south-west side

• two separate entrances

• two storage rooms in the building

• one parking space in the underground car park

• French balconies overlooking Kerkstraat

BEL-ETAGE |  256 M2

KERKSTRAAT 112

K E R K S T R A A T  1 1 2
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MODERN AND CONTEMPORARY 
FACADE DESIGNED BY
ROBERTO MEYER IN 
A HISTORICAL SETTING 

4140

K E R K S T R A A T  1 1 2

K E R K S T R A A T  1 1 2

The wooden floor in the picture can be applied as an 

alternative to the cast floor in the apartments. 



42 43

• plafondhoogte ca. 3,0 m

• balkon van 13 m2 op het zuid-westen

• drie slaapkamers

• twee badkamers

• één parkeerplaats in ondergrondse parkeergarage

• Franse balkons aan de Kerkstraat

• approx. 3.0-metre ceilings

• 13 m2 balcony on the south-west side

• three bedrooms

• two bathrooms

• one parking space in the underground car park

• French balconies overlooking Kerkstraat

FIRST FLOOR  |  163 M2

KERKSTRAAT 114

K E R K S T R A A T  1 1 4
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• plafondhoogte ca. 3,0 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

• approx. 3.0-metre ceilings

• 9 m2 balcony on the south-west side

• two spacious bedrooms

• two bathrooms

• unique high space, almost 5 metres high  

on Kerkstraat with French doors

• unique living space

• one parking space in the underground car park

• French balconies, on both sides of the apartment

FIRST FLOOR  |  161 M2

KERKSTRAAT 116

L I V I N G  K E R K S T R A A T  1 1 6  |  C E I L I N G  H E I G H T  A L M O S T  5  M E T E R 
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K E R K S T R A A T  1 1 6

K E R K S T R A A T  1 1 6
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• plafondhoogte ca. 3,0 m

• prachtig dakterras van 51 m2 met uitzicht over de binnenstad

• drie 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 

• approx. 3.0-metre ceilings

• gorgeous 51 m2 rooftop terrace overlooking the inner city

• three spacious bedrooms

• two bathrooms

• electric skylight in the middle  

of the apartment with stairs to the rooftop terrace

• one parking space in the underground car park

• French balconies, on both sides of the apartment

• extra light with sliding skylights in side wall

SECOND FLOOR  |  154 M2

KERKSTRAAT 118

K E R K S T R A A T  1 1 8

APARTMENT FLOORROOF TERRACE

KERKSTRAAT 118
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K E R K S T R A A T  1 1 8

KERKSTRAAT 118

The wooden floor in the picture can be applied as an 

alternative to the cast floor in the apartments. 
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10970
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50

10970

50
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50
50

10970

• plafondhoogte ca. 3,0 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  

• approx. 3.0-metre ceilings

• gorgeous 53 m2 rooftop terrace overlooking the inner city

• two spacious bedrooms

• two bathrooms

• electric skylight in the middle  

of the apartment with stairs to the rooftop terrace

• one parking space in the underground car park

• French balconies, on both sides of the apartment

• extra light with sliding skylights in side wall

SECOND FLOOR  |  152 M2

KERKSTRAAT 120

APARTMENT FLOOR ROOF TERRACE

K E R K S T R A A T  1 2 0
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5756

PERFECT
DESIGNED

DETAILS
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PARKING GARAGE

• ondergronds parkeren, uniek binnen de grachtengordel

• toegang parkeergarage met autolift vanaf de Kerkstraat  

• underground parking, unique in the canal district

• access to car park via car lift on Kerkstraat

Kerkstraat

Prinsengracht

PG759

PG759

PG761

PG761

PG763

PG763

PG765

PG765

110

112

114 116

118 120

PARKING
Available
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FINISHING
De woningen zijn afgebouwd inclusief stucwerk en sauswerk en voorzien 

van een gietvloer met daarin vloerverwarming en koeling (te regelen met 

een thermostaat). Voor extra koeling zijn de woonkamer en slaapkamer(s) 

uitgerust met airconditioning (fancoil units). De binnendeuren zijn uitgevoerd 

als stompe aluminium Xinnix (schuif)deuren, waarvan de kozijnen zijn 

verwerkt in de wanden. De deuren zijn voorzien van RVS beslag.

 

De woningen beschikken over een energiezuinige hybride CV-

installatie (luchtwaterwarmtepomp in combinatie met gaspiekketel, 

warmtapwatervoorziening klasse CW5). Het elektraplan is compleet met 

centraaldozen in het plafond van de woonruimtes en luxe inbouwspots in 

de keuken- en gangzone en sanitaire ruimtes. De woningen zijn voorzien 

van schakelmateriaal van het merk Jung en een videofoon-installatie voor 

toegangscontrole. Toegang tot de woning geschiedt naast gecertificeerde 

cylindersloten en tevens middels een elektronisch tag-systeem. De autolift 

aan de Kerkstraat kan worden opgeroepen met een afstandsbediening of 

met de huissleutel.

 

In een aantal woningen is een aansluiting (rookgasafvoer en gasaansluiting) 

voor een gashaard aanwezig. De woningen zijn uitgerust met sanitair en een 

keuken van luxe Italiaans designhuis Boffi, naar een ontwerp van DIS Studio.

The homes are finished including whitewashed plasterwork and a cast floor 

with a (thermostat-controlled) floor heating and cooling system. For extra 

cooling the living and bedroom(s) are equipped with airconditioning (fancoil 

units). The interior doors are flush-mounted aluminium Xinnix (sliding) doors, 

with frames incorporated in the walls. The doors have stainless 

steel hardware.

 

The homes have an energy-efficient hybrid central heating system (air-water 

heat pump combined with a gas pack heating unit, and class CW5 hot water 

tap). The electricity plan is complete, with central conduit boxes in the living 

room ceilings and luxury recessed spotlights in the kitchen and hallway 

area and bathrooms. The homes are fitted with Jung switch materials and 

a video phone system for access monitoring. Access to the homes comes 

with certified cylinder locks and an electronic tag system. The car lift on the 

Kerkstraat side can be brought up with a remote control or with the key to 

the house.

 

Some of the homes have a connection (flue pipe and gas connection) for a 

gas fireplace. The homes come with kitchen and bathroom fittings from the 

luxury Italian design house Boffi, designed by DIS Studio.

 K I T C H E N  |  K E R K S T R A A T  1 1 6
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De Italiaanse elegantie en naadloze perfectie van Boffi wordt internationaal 

erkend als dé standaard in modern keuken- en badkamerdesign. Tijdloos, 

maar nooit voorspelbaar, mede dankzij de vaak verrassende combinaties 

van materialen, structuren en details. Met de modernste technieken 

gefabriceerd en stuk voor stuk handmatig afgewerkt.

De functionele elegantie van Boffi is er ook als sanitair. Innovatieve ideeën, 

hoogwaardige materialen en weldadige vormen komen samen in eindeloze 

mogelijkheden voor de badkamer.

DIS studio heeft tevens een verfijnde compositie gemaakt van materialen, 

kleuren en afwerking.

The Italian elegance and seamless perfection of Boffi have cemented it 

as the standard in modern kitchen and bathroom design. Timeless yet 

unpredictable, thanks to the surprising combinations of materials, structures 

and details. All Boffi designs are constructed with state-of-the-art techniques 

and are finished by hand.

Boffi’s functional elegance also extends to sanitary facilities. A combination 

of  innovative ideas, high-quality materials and luxurious shapes for

your bathroom.

DIS Studio also created an exquisite composition of materials, colours 

and finishing.

CONTRAST
AND STYLE
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+31 20 305 97 88

nieuwbouw@broersma.nl

www.broersma.nl

CONTACT
Project developerReal estate broker

DISCLAIMER

Ondanks dat alle informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen geen 

rechten worden ontleend aan de teksten, illustraties, artist impressies, foto’s, etc. 

Although all information has been collected with the greatest care, no rights 

accrue from the texts, illustrations, artist impressions, photographs, etc. 
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