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Betreft: Cornelis | Woensdag 23 maart start verkoop 

SAVE THE DATE
Aanstaande woensdag start om 12.00 de verkoop van Cornelis!

Beste geïnteresseerde, 

Op woensdag 23 maart start om 12.00 uur de verkoop van Cornelis. Vanaf dit moment zal ook de inter-
actieve woningzoeker live staan. Op de Cornelis-website kan je dan alle gegevens over de beschikbare 
woningen bekijken, zoals de woningbeschrijving, de plattegrond en de koopprijs en met één druk op de 
knop kan je jouw voorkeur(en) opslaan in je eigen account. In deze mail lichten we alvast twee woning-
types uit.



Type A1 en A3: Slim ingedeelde appartementen met een heerlijk terras 
Van deze drie types zijn in totaal 36 appartementen, tussen de 61 m2 en 88 m2. Licht en praktisch inge-
deeld. Zo is tussen de kern van de woning en de keuken extra ruimte gecreëerd. Uitermate geschikt als 
thuiswerkplek, om huiswerk te maken of om te gamen. De living van deze appartementen loopt over in 
een heerlijk terras op het zuiden. En een appartement met een of met twee slaapkamers behoort tot de 
mogelijkheden. Net als een hoekappartement met drie slaapkamers. Voor ieder wat wils dus.

P1, P2 en P3: Unieke dubbellaagse  
woonwerkwoningen 
Een unieke woon-/werkwoning met een dubbele 
verdieping, die kan worden gebruikt als kan-
toorruimte, atelier of als extra woonkamer. Deze 
drie unieke atelierwoningen bevinden zich op 
de begane grond van Cornelis en hebben een 
woonoppervlak van 146 m2 tot 165 m2. De voor-
zijde van de woning biedt toegang tot de extra 
hoge ruimte die uitermate geschikt is als atelier 
en werkruimte. De trap leidt naar de bovenste 
verdieping, waar nog een extra grote ruimte is 
die intern toegang biedt tot de privéwoning. 
Deze royale woning beschikt over een comfor-
tabele en lichte woon-/eetkamer en een keuken 
die genoeg ruimte heeft voor een kookeiland. De 
gang tussen deze twee ruimtes is perfect om te 
werken, te spelen of te relaxen. De twee ruime 
slaapkamers grenzen aan een gezellige loggia, 
die ook perfect geschikt is als wintertuin. 

Aanmelden verkoopdag
Inschrijven kan helemaal vanuit je luie stoel maar 
als je liever langs komt, dan ben je op de dag 
van start verkoop ook van harte welkom bij KRK 
Makelaars in Amsterdam. Meld je nu aan en boek 
een timeslot. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we 
voldoende tijd hebben om vragen te beantwoor-
den. Voor het aanvragen van een timeslot moet 
je eerst inloggen in jouw Cornelis account, via de 
wonen (rechtsbovenin) selecteer je jouw timeslot.

Nog een paar dagen, veel plezier met het vinden 
van jouw woning. Heb je nog vragen, bekijk dan 
hier de antwoorden op de meest gestelde vra-
gen. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan 
gerust contact met ons op. 

contact

KRK Makelaars
Purperhoedenveem 7 

1019 HM Amsterdam 

nieuwbouwamsterdam@krk.nl 
020 44 000 00.


