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Grandioze villa op toplocatie in Amsterdam-Zuid! Uniek door de locatie, de veelheid aan
authentieke details en sfeer die deze woning uitstraalt. Het betreft de helft van een
dubbele villa met aangebouwde stenen garage, ruime tuin op het zuiden (aan de
voorzijde) en terras aan het Noorder Amstelkanaal. Deze villa ligt aan de Apollolaan in

een rij van kapitale (half-vrijstaande) stadsvilla’s. Uniek gelegen, half verscholen door
een diepe voortuin met aan de achterzijde een terras en de mogelijkheid direct aan te
meren aan het Amstelkanaal.

Begane grond: Zijentree, hal met garderobe, separaat toilet, royale kamer en suite met
aan de voorzijde de woonkamer met naastgelegen voorkamer. Middels openslaande
deuren is de ruime voortuin, op het zuiden gelegen, bereikbaar. Aan de achterzijde zijn
eetkamer en keuken gelegen. Vanuit de keuken en de eetkamer heeft men toegang tot
een heerlijk terras met uitzicht op het water. Eerste verdieping: Via het monumentale
trappenhuis naar de eerste etage met een royale werkkamer aan de waterzijde met
balkon en daarnaast een kleine slaapkamer, een grote slaapkamers aan de voorzijde
met een eigen badkamer en een separaat toilet. Tweede verdieping: Voorslaapkamer
met eigen badkamer en aan de achterzijde een grote slaapkamer. Souterrain: Vanuit de
hal bereikbaar en is voorzien van verschillende kamers.



In 1927 werd dit deel van de Apollolaan gebouwd met half vrijstaande villa’s ontworpen
door architect Westerman als project “Klein Venetië”, een terechte omschrijving voor
deze woningen die een vrije ligging aan het water combineren met alles wat de stad
biedt. Het huis bevindt zich vlakbij de Beethovenstraat met al zijn winkels en
restaurants. Daarnaast zijn het Museumkwartier met het Concertgebouw, Vondelpark
en aan de andere zijde het WTC en Beatrixpark op loopafstand.

Openbaar vervoer via de Beethovenstraat op loopafstand en ontsluiting met de auto
ook via de Beethovenstraat richting de Zuid As.



▪ Grandioze villa op 
toplocatie

▪ 230 m2 woonoppervlakte, 
129 m2 kelder, uitbreidbaar 
tot 359 m2 
woonoppervlakte

▪ Parkeergelegenheid voor 
meerdere auto’s op eigen 
terrein

▪ Unieke ligging aan het 
water

▪ Perceeloppervlak 326 m2
▪ De erfpachtcanon bedraagt 

€ 5.556,35
▪ Levering: in overleg
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▪ Luxe
▪ Dubbel glas
▪ Vloerisolatie 
▪ C.V. ketel 2014
▪ Energielabel D  
▪ Aan rustige weg 
▪ In woonwijk

▪ Tuin op het Zuiden ca. 152m2
▪ Terras ca. 16 m2

▪ 9 kamers 
▪ 5 slaapkamers
▪ Woonkamer
▪ Dichte keuken
▪ 2 badkamers 
▪ 2 bergruimtes
▪ Toilet
▪ Garage 

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 3.950.000,- ▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 230m2
▪ Gebouw gebonden buitenruimte ca. 

16m2
▪ Inhoud: 1256 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente Amsterdam  
▪ Sectie Z
▪ Nummer 857

▪ Erfpachtcanon € 5.556,35 
en wordt 5-jaarlijks 
geïndexeerd. Tijdvak loopt 
tot 31 maart 2051.

▪ 1927




















