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Het complex is ontworpen met oog voor comfort, kwaliteit en veiligheid. Een vooruit-
strevend gebouw met huismeester en een uitsluitende voor bewoners toegankelijke 
parkeergarage voorzien van wasstraat. De isolatie is uitstekend, waardoor de stads-
geluiden binnen nauwelijks waarneembaar zijn. 

In het luxueuze, door Rem Koolhaas ontworpen, wooncomplex “Byzantium” biedt 
Anfora Development & Design u een fraai gerenoveerd appartement aan. Dit appar-
tement heeft best of both worlds: aan de voorzijde de dynamiek van de stad en aan 
de achterzijde de rust van het Vondelpark, waarop de woonkamer met aangrenzend 
terras prachtig uitzicht heeft.

Best of both worlds 
Stadhouderskade 17 C
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Het appartement is recent (eind 2019) gerenoveerd met gebruikmaking van hoog -
waardige materialen, waarbij de keuken, badkamer, visgraat parketvloer en cv zijn 
vernieuwd. De totale woonoppervlakte is 137 m2 en het zonnige terras is 11 m2 groot.  
 
De locatie is uiterst centraal gelegen in de stad als onderdeel van de Vondelbuurt.  
De musea en theaters rondom het Museumplein zijn letterlijk om de hoek gelegen. 
Hoogwaardige horeca en winkels (zoals de P.C. Hooftstraat), alsmede de populaire 
buurten als Oud-Zuid, Spiegelkwartier, Grachtengordel en de Negen Straatjes zijn 
eveneens op korte loopafstand te bereiken. De bereikbaarheid met zowel auto als 
openbaar vervoer is bovendien uitstekend.  
 
De beveiligde en zeer statige hoofdentree van het complex bevindt zich aan de 
Stadhouderskade. Direct om de hoek, aan de rustige Tesselschadestraat, bevindt zich 
de entree van de uitsluitend voor bewoners toegankelijke parkeergarage. Hier zijn  
2 parkeerplaatsen voor u beschikbaar. Daarnaast treft u in de parkeergarage een bevei-
ligde fietsenstalling en privéberging. 

Locatie 
Stadhouderskade 17 C
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Indeling 
Stadhouderskade 17 C

De hoofdentree met lift geeft toegang tot de derde 
verdieping. Ruime hal waaraan twee riante slaap-
kamers zijn gelegen. De master bedroom is voorzien 
van op maat gemaakte kledingkasten. Direct naast de 
slaapkamers is de badkamer, met fraaie tegels alsmede 
stucwerk, en voorzien van een vrijstaand ovaal ligbad, 
separate inloopdouche, handdoekradiator, toilet en 
dubbele wastafel. 
  
Via een interne trap bereikt u de ruime hal van de 
woonverdieping, met een separaat toilet, bergkast 
met CV ketel (2019), en de opstelplaats voor wasma-
chine en droger. Onder de interne trap bevindt zich 
een zeer ruime inloopkast. 
 
De woonkamer met aangrenzend terras bevindt zich 
direct aan het Vondelpark, zodat u optimaal kunt 
genieten van de rust en schoonheid van dit schitte-
rende park. Het terras is op het zuidwesten gelegen 
en is dus bovendien een zeer zonnige plek.  
 
Aan de voorzijde bevindt zich de op maat gemaakte 
keuken, voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur 
van o.a. Gaggenau, Siemens en Quooker en een wijn -
klimaatkast.  
 
Via de lift is ook de parkeergarage met fietsenstalling 
en privéberging bereikbaar, die in de kelder van het 
complex is gelegen. De mogelijkheid bestaat tot aan -
koop van één parkeerplaats en de overname van het 
huurcontract van een tweede parkeerplaats. 
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Bijzonderheden 
Stadhouderskade 17 C

-  Woonoppervlakte: 137 m2 
-  Zonnig terras van 11 m2 
-  Berging: 5 m2 
-  Mogelijkheid tot aankoop van een parkeerplaats in 

de garage (vraagprijs € 100.000,- k.k.) 
-  Mogelijkheid overname huur voor een tweede 

parkeerplaats 
-  Gebruik gemeenschappelijke fietsenstalling 
-  Twee gemeenschappelijke binnentuinen met 

uitzicht op het Vondelpark 
-  Actieve vereniging van eigenaars 
-  Huismeester aanwezig 
-  Afvalservice: 3 keer per week wordt het huisvuil 

opgehaald bij het appartement 
-  Gelegen op erfpachtgrond van de gemeente 

Amsterdam. Canon afgekocht tot 1 oktober 2038. 
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht onder 
gunstige omstandigheden mogelijk 

-  Voordeel restitutie overdrachtsbelasting komt ten 
gunste van verkoper 

 
Vraagprijs € 1.185.000,- k.k. 
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Plattegronden 
Stadhouderskade 17 C

2e verdieping 3e verdieping
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Uw makelaar: 
Mr. Jeel Heule 
Tel: 06 21 53 84 82 
jaheule@heulemakelaars.nl

Mar. J. Heule Makelaardij  
De Lairessestraat 16 
1071 PA Amsterdam 
T  020 - 676 66 33 
E  info@heulemakelaars.nl 
www.heulemakelaars.nl
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