


Huidekoperstraat 24-f te Amsterdam

Te koop compleet turn key instap klaar appartement  inclusief zeer 
luxe inrichting!
UNIEKE KANS: Rustig en in luxe wonen in het levendige centrum 
van Amsterdam.

Super centraal gelegen in het ‘Alhambra Residence’ bevindt zich dit 
zeer luxe en royaal ingedeelde 3-kamer appartement in een rustige 
buurt tegen het centrum van Amsterdam. 

Met de auto rijdt u binnen 10 minuten op de ring A10/A2 en in 5 minuten 
fietst u naar het Leidseplein, Rembrandtplein en of de altijd gezellige 
Utrechtsestraat. De tram stopt voor de deur en de metro is op steen-
worp afstand.  
 
Wonen in comfort en luxe met alle gemakken en gezelligheid van de 
stad binnen handbereik. Dit fraaie stijlvolle appartement met een totale 
woonoppervlakte van 183 m2 is eind 2019 compleet gerenoveerd en 
voorzien van werkelijk alle luxe, veiligheid en gemakken. Het sfeervolle 
strakke design geven dit appartement een luxueuze hotel uitstraling! 

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 2000    
Inhoud : 540 m3

Woonoppervlakte : 183 m2

Berging in souterrain :  10 m2

Aanvaarding : in overleg

Bieden vanaf: € 2.900.000,-- 

General characteristics

Year of construction : 2000    
Size : 540 m3 

Living area : 183 m2

Storeroom in basement : 10 m2

Acceptance : to be discussed

 Starting price: € 2,900,000,--

For sale - turnkey, ready-to-move into apartment with luxury interior!
UNIQUE OPPORTUNITY: Peaceful, luxury living in the bustling  
centre of Amsterdam.

With a super-central location in the ‘Alhambra Residence’, this extre-
mely luxurious and spaciously laid out 3-rooms apartment is situated in 
a quiet neighbourhood in central Amsterdam. 

Ring roads A10/A2 are 10 minutes by car, and the Leidseplein, Rembrandt- 
plein and atmospheric Utrechtsestraat are all a 5-minute bike ride.  
There is a tram stop on the doorstep and the metro is a stone’s throw 
away.  
 
Comfortable, luxury living with all the city’s conveniences and social  
life within arm’s reach. This attractive, stylish apartment has a total  
living area of 183m2 and was fully and luxuriously renovated at the end  
of 2019, complete with security and all modern conveniences. The  
tasteful, sleek design of the apartment affords it a luxury hotel feel! 

Huidekoperstraat 24-f in Amsterdam



Appartement

Via de centrale hoofdingang bereikt u middels de lift of het centrale 
trappenhuis het appartement, welke is gelegen op de tweede etage 
van het gebouw. Het appartement is gesitueerd over de volle breedte 
van het gebouw en voorzien van veel glas.
 
Alle vertrekken van dit bijzondere appartement komen uit op de sfeer-
vol ingerichte hal, welke is voorzien van een garderobe, diverse  
inbouwkasten en de wasruimte. Deze hal geeft toegang naar de  
master bedroom alsmede de ruime en stijlvol ingerichte gastenkamer 
zijn voorzien van een luxe badkamer ensuite. 

Apartment

Access to this second-floor apartment is via the main entrance and  
lift or central stairwell. The apartment spans the full breadth of the  
building and heavily features glass in its design.
 
All of the rooms in this unique apartment lead off a stylishly decorated 
hall, complete with cloakroom, various built-in cupboards and the 
laundry room. This hall leads into the master bedroom and the 
 spacious and stylish guest room, both with luxury en suite bathroom. 



Via twee stalen Taatsdeuren betreedt u vanuit de hal de moderne en 
complete woon- / leefkeuken met kookeiland. De luxe keukeninrichting 
is open en centraal in de ruimte gesitueerd en beschikt over alle denk-
bare inbouwapparatuur o.a. inductie kookplaat met Bora afzuiging en 
geïntegreerd koffiezetapparaat (alle apparatuur Miele).

Two metal-framed doors lead from the hall into the modern and  
complete kitchen with cooking island. The luxurious kitchen suite is 
open and centrally located, and features all imaginable integrated  
appliances, including induction hob with Bora extractor and integrated 
coffee machine (all appliances are Miele).









Vanuit het gezellige zitgedeelte van de keuken betreedt u via 2 fraaie 
stalen Taatsdeuren de zeer ruime woonkamer. Een royale lichte en 
zonnige living met een zeer smaakvolle en eigentijdse inrichting. Hier 
vindt u onder andere de op maat gemaakte en kwalitatief hoogwaardig 
afgewerkte wandkast, waarin een moderne 80 inch TV is geïntegreerd 
en ook Domotica en Sonos Control 4 systeem aanwezig is, u bevindt 
zich qua beeld en geluid in een ware bioscoop. 

Double steel-framed doors lead from the cosy seating area in the  
kitchen into the very large living room. An extremely light and sunny 
room with very stylish, contemporary furnishings. Among other things, 
this room features a high quality, custom-made wall cabinet housing a 
modern integrated 80-inch TV, Domotica and Sonos Control 4, making 
for a true cinema experience. 









De woonkamer heeft naast een heerlijk zit-/lounge gedeelte ook een  
3 meter lange bartafel die plaats biedt aan 8 tot 10 personen. Deze 
complete bar is eveneens zeer hoogwaardig afgewerkt. 

In addition to a lovely sitting/lounge area, the living room also has  
a 3-metre long bar-style table to accommodate 8-10 people. This  
complete table is also finished to a high standard. 





Achter deze tafel bevindt zich een zeer luxe afgewerkte inloop klimaat-
kast, waardoor al uw wijnen en bubbels onder handbereik liggen.

Behind the table is a walk-in, temperature controlled cabinet in a luxury 
finishing for easy access to your wines and bubbles.





De master bedroom is uitgevoerd met op maat gemaakte garderobe-
kasten van geborsteld eiken in een Walk-inn dressing. De badkamer is 
uitgevoerd met geïntegreerde kranen en beschikt over een dubbele 
wastafel, wandcloset en royale inloopdouche welke zeer hoog is  
afgewerkt.

The master bedroom features custom-made wardrobes in brushed oak 
and a walk-in dressing room. The bathroom is fitted with integrated 
taps and features a double fitted sink, wall-hung toilet and generous 
walk-in shower finished to a very high spec.







Wanneer u gasten te logeren heeft is de tweede slaapkamer niets  
minder dan een 5-sterren suite. Deze slaapkamer is tevens voorzien 
van op maat gemaakte kastenwand en zeer uitgebreide badkamer  
ensuite met fraai vrijstaand ligbad, ruime inloopdouche en dubbele 
wastafel. Alle kamers zijn voorzien van TV, Domotica en Sonos  
Control 4 systeem.

Tevens is er een praktische bergruimte gesitueerd waarin de meterkast 
is opgesteld. 

Guests staying in the second bedroom will experience nothing less 
than a 5* suite. This bedroom also features a custom-made fitted 
wardrobe and comprehensive bathroom en suite with attractive free-
standing bath, spacious walk-in shower and double fitted sink. All 
rooms have a TV, Domotica and Sonos Control 4 system.

There is also a practical storage room which houses the meter cup-
board. 





Souterrain   

In het souterrain heeft u de beschikking tot een eigen parkeerplaats en 
twee separate bergingen.
 
 
Ligging
 
De Huidekoperstraat bevindt zich in een rustig en stijlvol gedeelte van 
het centrum, gelegen tussen de Weteringschans en de Nicolaas  
Witsenkade, in de directe nabijheid van het mooie Frederiksplein. Hier 
geniet u van de rust en de charme van een klassieke Amsterdamse 
buurt en middels zijn uitvalswegen toch uitstekend bereikbaar.  

Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij de aan het  
Frederiksplein of Stadhouderskade gelegen Albert Heijn of Jumbo  
supermarkten.

De gezellige Utrechtsestraat met veel speciaal zaken is op loopafstand 
gelegen en ook de Albert Cuypmarkt is dichtbij gelegen. In de buurt 
vindt u diverse heerlijke koffiebarretjes, broodjeszaken, hotels en  
restaurants.  Voor plezier en ontspanning kunt u terecht in het nabijge-
legen Koninklijk theater Carré, het Muziektheater, De Amstel, het  
Amstelveld en Paradiso is op enkele honderden meters afstand.

Op loopafstand ligt het Museumplein met het Rijks-, Van Gogh-, het 
Stedelijk Museum, Paradiso en het wereld beroemde 5 sterren Amstel 
hotel is op slechts een paar honderd meter gelegen. 

Tevens zijn de connecties met het openbaar vervoer uitstekend te  
noemen. Direct om de hoek zijn de tramlijnen 1, 4, 7 en 19 en metro 52 
(Noord-Zuidlijn) gelegen. 

Basement   

In the basement, there is a designated parking space and two separate 
storerooms.
 
 
Location
 
The Huidekoperstraat is situated in a peaceful and stylish part of the 
city centre, between the Weteringschans and the Nicolaas Witsen- 
kade, in the immediate vicinity of the beautiful Frederiksplein. Here, 
you can enjoy the peacefulness and charm of a traditional Amsterdam 
neighbourhood, with road connections easily accessible.  

Daily grocery shopping can be done at the Albert Heijn or Jumbo  
supermarkets situated on the Frederiksplein or Stadhouderskade.

The convivial Utrechtsestraat with its many specialist stores is within 
walking distance, and the Albert Cuypmarkt is also nearby. The area  
is home to a variety of great cafés, sandwich shops, hotels and restau-
rants. For entertainment, the Koninklijk theater Carré, Muziektheater, 
De Amstel, Amstelveld and Paradiso are just a few hundred metres 
away.

The Museumplein with the Rijks-, Van Gogh- and Stedelijk Museum, 
Paradiso and world-renowned 5* Amstel hotel is merely a few hundred 
metres away. 

Public transport connections are also excellent. Immediately around 
the corner are tram lines 1, 4, 7 and 19 and metro 52 (Noord-Zuidlijn). 
 



Historie   

Dit sublieme stadsappartement op de tweede etage maakt deel uit van 
het in 2000 gebouwde “Residence Alhambra”, de voormalige bioscoop 
aan de Weteringschans. Het appartement is gelegen op een geweldige 
locatie in het Centrum van Amsterdam.
 
De Huidekoperstraat heeft zijn naam te danken aan Pieter Huidekoper 
(1798-1852), burgemeester van Amsterdam van 1842 tot 1852.

History   

This sublime second-floor city apartment forms part of the Residence 
Alhambra, built in the year 2000 at the site of the former cinema on the 
Weteringschans. The apartment has a fantastic location in the centre 
of Amsterdam.
 
The Huidekoperstraat owes its name to Pieter Huidekoper (1798-
1852), mayor of Amsterdam between 1842 and 1852.
 



Algemene kenmerken   

• Eigen grond;

• 1 privé parkeerplaats in souterrain;

•  Twee separate bergingen met een gezamenlijke grootte  
van 9,60 m2;

• Lift aanwezig;

• Servicekosten € 458,07 per maand, zeer gezonde VvE;

•  Eind 2019 compleet gerenoveerd, zeer hoogwaardig  
afwerkingsniveau;

• Oplevering in overleg, kan spoedig;

• Actueel NEN2580-meetrapport aanwezig;

•  Het gehele appartement is voorzien van Domotica en Sonos 
Control 4;

• Constructief goed gebouw;

•  Het gehele appartement is voorzien van een eikenhouten  
visgraat vloer met vloerverwarming;

•  Door de architectonische indeling is dit luxe en smaakvolle  
appartement tevens uitermate geschikt voor het combineren  
van wonen en werken;

•  Overname van het totale en exclusieve interieur/inrichting is 
bespreekbaar.

General features   

• Private grounds;

• 1 private parking space in the basement;

• Two separate storerooms with a total area of 9.6m2;

• Lift present;

•  Service charges € 458.07 per month, very healthy Owners  
Association;

• Fully renovated at the end of 2019, very high standard of finishing;

• Completion by agreement and possible immediately;

• Up-to-date NEN2580 measurement report available;

• Entire apartment fitted with Domotica and Sonos Control 4;

• Structurally sound building;

•  The entire apartment is fitted with an oak herringbone floor with 
underfloor heating;

•  The architectonic layout makes this luxury, stylish apartment also 
suitable for combining work and home life;

• Acquisition of complete and exclusive furnishings negotiable.

4.18m
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Deze informatie is door ons samengesteld om u een indruk te geven van dit  
object. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, 
kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele onjuistheden. 

De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 
passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. Alle in 
deze brochure genoemde oppervlakten zijn conform de meetinstructie vanaf  
de ons beschikbare tekeningen ingemeten. De Meetinstructie is een afgeleide 
van de NEN2580 maar sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen.

Deze informatie dient in combinatie met een bezichtiging van de woning te  
worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod en/of om in 
onderhandeling te treden. Wij adviseren u om te allen tijde deskundige bijstand 
van een makelaar en/of onafhankelijk bouwkundig adviesbureau te vragen. Tot 
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, bij het tot 
stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen  
stellen of een waarborgsom te storten ten bedrage van 10% van de koopsom.  

Wij danken u voor uw belangstelling en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

We have put together this information to give you an impression of this property. 
Although we have taken all due care when preparing the brochure, no rights may 
be derived from an yin accuracies that it might contain.

The object of the Measurement Instructions is to provide a more uniform  
approach to the measurement process and an indication of the usable area 
applicable. All of the surface areas stated in this brochure are in accordance 
with the Measurement Instructions, based on the drawings available to us. The 
Measurement instructions have been derived from NEN2580, but do not fully 
rule out differences in measurement outcomes as a result of interpretation 
differences,roundings-off or restrictions, for example.

Combined with a viewing of the property, this information must be considered to 
be an invitation to make an offer and/or start negotiations. We advise you to re-
quest the expert assistance of a property agent and/or independent structural 
consultancy at all times. When concluding the contract of sale, the buyer will be 
required to provide a bank guarantee or pay a deposit equal to 10% of the 
purchase price,which will serve as security for the performance of all of the  
various obligations applicable.

We appreciate your interest and hope to meet you soon.

Best regards,




