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Maximiliaan I - Max is vernoemd naar Maximiliaan l, 
ooit keizer van het Hemelse Romeinse Rijk, naar wie 
ook de Keizersgracht vernoemd is.

Ontmoet MAX 
Kiezen voor de allerbeste materialen die passen bij de historie en actualiteit. Tijdloos. Van deurgreep tot 

wandafwerking, de details maken MAX. MAX is het ideale kantoorgebouw voor professionals die in alles het beste 

zoeken. Mensen die topkwaliteit vanzelfsprekend vinden.

MAX is een Rijksmonument in het centrum van Amsterdam. Samengesteld uit twee voormalige woonhuizen 

gebouwd in 1685. Het pand volledig naar ontwerp van Benthem Crouwel Architects gerenoveerd, met behoud 

van het monumentale karakter van het voorhuis. Een hoogwaardig afgewerkte en flexibele werkomgeving met 

monumentale allure.

Het maximale eisen - MAX is 
ontwikkeld voor mensen die overal 
het beste uit willen halen.

Kwaliteit is tijdloos - Bij de ontwikkeling 
van het gebouw, vormden design klassiekers 
een belangrijke inspiratiebron.
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MAX in het kort
• Monumentaal én modern   

•  Prestigieuze locatie

•  Turn-key kantoorruimte 

•  Hoogwaardige afwerking

• Volledig gerenoveerd

•  Geschikt voor flexibel gebruik  

•  Prachtig aangelegde binnentuin 

• Groot dakterras

•  In totaal 1.680 m² v.v.o. kantoorruimte 

•  Te huur vanaf 630 m² v.v.o.

Achterhuis

Binnentuin

Het monumentale voorhuis

Impressie stijlkamer

Uitzicht over de Keizersgracht

Trappenhuis

Nieuwe achtergevel
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Het trappenhuis >

< Het klassieke voorhuis 

< Impressie stijlkamer

Meerdere sferen, één gebouw 
Het monumentale voorhuis heeft een klassieke uitstraling met stijlkamers en houten balken. Het 

tussengelegen trappenhuis krijgt met zijn glazen gevels een strakke look met veel licht. Het moderne 

achterhuis oogt industrieel doordat installaties, beton en stalen balken zichtbaar zijn. Een lichtarchitect 

ontwierp een gebalanceerd lichtplan waardoor iedere ruimte in MAX sfeervol en passend is verlicht. 



MAX buiten
De grote binnentuin is gelegen op het zuidwesten waar zich nog altijd 

twee bunkers bevinden die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gebouwd 

voor het Belgische consulaat. In het tuinontwerp zijn deze bunkers 

omgevormd tot fijne zitplekken waar de gebruikers van het pand optimaal 

kunnen ontspannen in een groene en bloeiende oase van rust.

MAX binnen
Het monumentale voorhuis en moderne achterhuis van MAX worden verbonden 

door een nieuw en licht trappenhuis. Hier zijn ook de lift, sanitaire ruimten en pantries 

centraal gesitueerd. De aanwezige vloeren zijn overzichtelijk en flexibel indeelbaar.
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Akoestische vilten plafondplaten achterhuis 

Houten vloerafwerking trappenhuis

Tapijt kantoor achterhuis

Witte kleur wanden

Tapijt kantoor voorhuis

Groene kleur herenkamer en pantry

Wandtegel pantry en sanitair

Kleur balkenplafond voorhuis

Vloertegel trap en sanitair

Afwerking kasten pantry

Behang herenkamers voorhuis

MAX op maat
Kwaliteit is éénduidig, maar smaken verschillen. 

Er staat een huisvestingsadviseur voor u klaar om 

een ontwerp op maat te ontwikkelen.
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Maximale ligging
Midden in het dynamische en historische centrum van Amsterdam is MAX 

een baken van elegantie en exclusiviteit. Niet alleen het gebouw zelf is op 

hoog niveau herontwikkeld, ook in de directe omgeving is op alle gebieden 

het neusje van de zalm te vinden.

• 6 minuten fietsen vanaf Amsterdam CS

• 3 minuten lopen naar tram 2, 11 en 12 in Leidsestraat

• 6 minuten lopen 1, 7, 19 halte Spiegelgracht

• 7 minuten lopen naar tram 1, 7 en 19 op Leidseplein

• 9 minuten lopen naar tram 4 in Utrechtsestraat

• 6 minuten lopen naar Metro Noord/Zuidlijn

• Veilig parkeren in parkeergarages in de buurt
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1. Hotel Waldorf Astoria Amsterdam
Herengracht 542-556
Het summum van luxe in wellicht het meest 
bekende sterren-hotel ter wereld.
 
2. Hotel The Dylan
Keizersgracht 384
Ingetogen vijf-sterren hotel,
Restaurant Vinkeles met 1 Michelin-ster 
en een hele fijne cocktailbar: Occo.
 
3. Huis Marseille
Keizersgracht 401
Het eerste museum dat zich volledig 
richt op fotografie als kunstvorm.
 
4. Jazz Café Alto
Korte Leidsedwarsstraat 115
Oudste en leukste Jazz Café van Amsterdam.
 
5. Huidenstraat
Begin van de leukste winkelbuurt van 
Nederland, de Negen straatjes.
 
6. STACH
Nieuwe Spiegelstraat 52
Een fijne koffiespot en eetwinkel 
op de hoek van de Kerkstraat. 

7. Spiegelgracht
Aan deze korte gracht, die deel uitmaakt 
van de grachtengordel staan veel kleine, 
smalle grachtenpandjes. 

8. Het Rijksmuseum
Museumstraat 1
Cultuur opsnuiven. Bekijk de werken van 
Nederlandse meesters als Rembrandt, 
Vermeer en Hals.
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Factsheet

BESCHIKBAAR VLOEROPPERVLAKTE

Totaal 1.680 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar.

Souterrain  (165 m2) 

Begane grond  (293 m2 ) 

Bel-etage  (267 m2 ) 

2e etage  (325 m2) 

3e etage  (327 m2) 

4e etage  (287 m2) 

5e etage  (16 m²) archief 

Deelverhuur mogelijk vanaf 630 m² v.v.o..

Bovenstaand metrage is vastgesteld conform NEN 2580  
meetcertificaat voor verhuurbare oppervlakten.

HUURPRIJS 

€ 425,- per m² per jaar, excl. BTW. 

PARKEREN 

Parkeren is mogelijk op de openbare weg  

of in diverse openbare parkeergarages.

SERVICEKOSTEN 

€ 30,- per m² per jaar, te vermeerderen met btw. 

HUURTERMIJN 

Vanaf 5 jaar.  

BESCHIKBAAR 

Derde kwartaal 2020. 

OPLEVERINGSNIVEAU  

De kantoorruimte wordt opgeleverd in een volledig 

gerenoveerde staat met hoogwaardige afwerking waaronder:

•  representatieve entrees (bel-etage en begane grond)

•  monumentale stijlkamers  

•   moderne pantry’s (voorzien van vaatwasser, koelkast en 

Quooker) op elke etage 

•  groot dakterras (4e etage) 

•  moderne geconditioneerde klimaatinstallatie 

•  verwarming middels radiatoren  

•  te openen ramen 

•  toiletgroep per verdieping 

•  lif t 

•   uitgebreid verlichtingsplan met werkplek- en sfeerverlichting 

•  voorbereiding voor data-en elektra netwerk 

•  akoestische panelenplafonds in het achterhuis 

•  geschilderde wanden en plafonds

•  vloeren tapijt gereed  

•  houten vloerafwerking algemene ruimten

• miva toilet op de begane grond

•  twee patio’s en prachtige aangelegde tuin



 

t   +31 (0)20 626 26 91 

Laura Hovestad 

e laura.hovestad@cbre.com 

m +31 (0)6 319 695 39

t +31 (0)20 442 30 60 

 

Bas Gras 

e gras@vandijktencate.com 

m +31 (0)6 222 912 53 
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