ruimte om
te groeien

OPENBAAR VERVOER
A. Station Amsterdam Lelylaan
(metro, trein, bus en tram)
HORECA
B. Subway
C. Bar Lely
D. Burgers 'n Sweets
E. Habbekrats Broodjes
H. Yummy Poke Bowls
I. Origami Sushi & Pokebowl
J. Mangi & Mangi

centrale ligging

OVERIGE VOOORZIENINGEN
F. Kunstcentrum en kunstwinkel
De Appel

Cornelis ligt verrassend centraal. In 5 minuten ben je met de fiets

G. Broedplaats Lely

in het Vondelpark en het Rembrandtpark. In 14 minuten met het

L. Westcord Fashion Hotel en SKYY Bar

openbaar vervoer op het Leidseplein of binnen 10 minuten in de

M. Westbeat: horeca, kantoren, woningen
en cultuur

vertrekhal van Schiphol. En je bent ook zo op de Ring A10 West.

N. World Fashion Center

De buurt zelf heeft van alles te bieden. Cornelis ligt in de West-

O. Speeltuin Oranjekwartier

landgrachtbuurt en ligt op loopafstand van Station Lelylaan.

P. Basisschool de Notenkraker

zuidas

contact

voorzieningen

Cornelis gaat in maart 2022 in verkoop.

hoofdorppleinbuurt

keuken en aangrenzende daktuin van 170 m2, waar je altijd welkom bent

Heb je vragen, check dan de FAQ op de

p

website of bel met het verkoopteam van
Disclaimer: Aan de informatie, impressies en plattegronden in
deze sfeerfolder kunnen geen rechten worden ontleend.

KRK Makelaars: 020 44 000 00.

Het kloppend hart van Cornelis wordt de gezamenlijke huiskamer met

n

om samen te zijn met buren of vrienden. Dit is ook een plek waar je speciale

westlandgracht

momenten kunt delen en vieren. Cornelis biedt daarnaast ruimte om je auto,

Andreas Ensemble

koopwoningen
met zonnige
buitenruimtes

scooter en/of (bak)fiets te stallen. En in de plint van het gebouw is er ruimte

o

voor kinderopvang, een BSO en horeca met terras aan het autoluwe plein.
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CORNELIS Amsterdam B.V. is een samenwerking
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tussen ontwikkelaars BuildingForLife en
Prosperity, realisatie door Heutink Bouw.
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www.cornelis-amsterdam.nl
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woningtypes
Cornelis biedt het koopappartement dat precies bij jou
past. Van dubbellaagse familie-appartementen en ruime
woon-werkwoningen tot fijne appartementen met één of
meerdere slaapkamers/ werkruimtes. Vrijwel alle appartementen liggen op het zuiden en zijn energiezuinig.
In deze folder vind je de hoofdtypes,
bekijk alle woningen in de interactieve woningzoeker op
www.cornelis-amsterdam.nl

appartementen

2-kamerappartementen

A2, A3 en C7

A1 en B3b

- Slim ingedeelde appartementen (61 – 116 m2)

- Compacte stadsappartementen met een lekker balkon

met een heerlijk terras

- Ca. 60 m2

- 1-3 slaapkamers

- 1 slaapkamer

- Vanaf ca. € 595.000 v.o.n.

- Vanaf ca. € 425.000 v.o.n.
TYPE: A2
TYPE: B3b

alle ruimte voor groei
Op zoek naar een ruim appartement in Amsterdam met een
aparte werkruimte? Of naar een gezinsappartement waar je
kinderen voor de deur kunnen leren fietsen? Hecht je waarde aan
zonnige buitenruimtes en groen, en vind je het leuk om je buren
te ontmoeten in de gezamenlijke huiskamer? Dan is nieuwbouwproject Cornelis, op de grens van Amsterdam Zuid en NieuwWest, iets voor jou. Het unieke gevelpark met glijbaan nodigt uit
om te bewegen. En de appartementen (60 tot 190 m2) geven je
alle ruimte die je nodig hebt. De ruimte om te wonen, te leven en
te groeien.

hoekappartementen

familiemaisonnettes

atelierwoningen

B1 en B2

C1, C2, C3, C9 en C10

P1, P2 & P3

- Flexibel indeelbare woningen voor elke woonwens

- Fijne familiewoningen met veel leefruimte

- Ca. 90 m

- Ca. 116 - 138 m2

- 2-3 slaapkamers

- 2-4 slaapkamers en 1-2 badkamers

- 2 slaapkamers

- Vanaf ca. € 600.000 v.o.n.

- Vanaf ca. € 720.000 v.o.n.

- Vanaf ca. € 895.000 v.o.n.
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TYPE: B1

TYPE: C2

- Unieke dubbellaagse woonwerkwoningen
- Ca. 146 - 165 m2

TYPE: P1

