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Deze in 2020 compleet gerenoveerde, goed geïsoleerde woningen geven het gevoel van wonen in een luxe
boutique hotel. Kwaliteit heeft tijdens de ontwikkeling centraal gestaan, waardoor de appartementen zijn
uitgerust met de beste materialen én hoogwaardige apparatuur. Een ‘must see’ als je op zoek bent naar een
huurwoning in het centrum van Amsterdam.
Petit Amstel, zoals wij deze bijzondere locatie noemen, gelegen aan de Sarphatistraat 24 heeft in totaal 8 luxe
appartementen verdeeld over 4 verdiepingen met een woonoppervlakte tussen de circa 60m2 en 142m2. De
appartementen zijn voorzien van 2 of 3 slaapkamers, 1 of 2 badkamers en met elk hun eigen unieke
kenmerken.
Petit Amstel is dé plek om te wonen als u houdt van luxe en comfort. Het hele pand is volledig gerenoveerd
met gebruik van duurzame en hoogwaardige materialen. Interieurarchitect Roelfien Vos liet zich inspireren
door het neoclassicisme van het gebouw en bracht deze ‘grandeur’ opnieuw tot leven.

These completely renovated (2020), well-insulated apartments have the feel of living in a luxury boutique
hotel. Quality was the main focus throughout the development, resulting in apartments featuring premium
materials and high-end fitted appliances. A ‘must see’ if you're looking to rent a property in downtown
Amsterdam.
Petit Amstel, the name for this extraordinary location, is situated on Sarphatistraat 24 and is comprised of a
total of 8 luxury apartments on a total of four levels, ranging in size from approximately 60sqm and 143 sqm.
The apartments have 2 or 3 bedrooms, 1 or 2 bathrooms and each has a distinct personality.
Petit Amstel is the residential building if luxury and comfort are what you're looking for. The entire building
has been fully renovated, incorporating sustainable, premium materials. Interior architect Roelfien Vos found
inspiration in the neo-classic style of the building and breathed new life into its original grandeur.







Bijzonderheden

24A Gelegen op de beletage en het souterrain, heeft 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers is volledig gemeubileerd
en een riante tuin van circa 55m2 op het zuiden! Oppervlakte: 142m2 - huurprijs €4.800,-.

24C Gelegen op de eerste verdieping, heeft 2 slaapkamers, een luxe badkamer, is gemeubileerd, heeft een
ruim balkon achterzijde en klein balkon voorzijde en is bereikbaar met lift. Oppervlakte: 75m2 - huurprijs
€2.700,-.

24D Gelegen op de eerste verdieping, heeft 2 slaapkamers, een luxe badkamer, is gestoffeerd, heeft een ruim
balkon achterzijde en klein balkon voorzijde en is bereikbaar met lift. Oppervlakte: 75m2 - huurprijs
€2.500,-.

24E Gelegen op de tweede verdieping, heeft 2 slaapkamers, een luxe badkamer, is gestoffeerd, heeft een ruim
balkon achterzijde en is bereikbaar met lift. Oppervlakte: 75m2 - huurprijs €2.500,-.

24F Gelegen op de tweede verdieping, heeft 2 slaapkamers, een luxe badkamer, is gemeubileerd, heeft een
ruim balkon achterzijde en is bereikbaar met lift. Oppervlakte: 75m2 - huurprijs €2.700,-.

24G Gelegen op de derde verdieping, heeft 2 slaapkamers, een luxe badkamer, is gemeubileerd en is
bereikbaar met lift. Oppervlakte: 61m2 - huurprijs €2.350,-.

24H Gelegen op de derde verdieping, heeft 2 slaapkamers, een luxe badkamer, is gestoffeerd en is bereikbaar
met lift. Oppervlakte: 61m2 - huurprijs €2.250,-.



Specifications

24A Situated on the raised ground-floor level and the basement level, has 3 bedrooms, 2 luxury bathrooms, is
fully furnished and has an expansive approx. 55 sqm south-facing garden! 142sqm - rental price €4.800,-.

24C Situated on the first floor, has 2 bedrooms, a luxury bathroom, is furnished, has a spacious rear balcony
and small front balcony and elevator access. 75sqm - rental price €2.700,-.

24D Situated on the first floor, has 2 bedrooms, a luxury bathroom, is unfurnished, has a spacious rear
balcony and small front balcony and elevator access. 75sqm - rental price €2.500,-.

24E Situated on the second floor, has 2 bedrooms, a luxury bathroom, is unfurnished, has a spacious rear
balcony and elevator access. 75sqm - rental price €2.500,-.

24F Situated on the second floor, has 2 bedrooms, a luxury bathroom, is furnished, has a spacious rear
balcony and elevator access. 75sqm - rental price €2.700,-.

24G Situated on the second floor, has 2 bedrooms, a luxury bathroom, is furnished and has elevator access.
61sqm - rental price €2.350,-.

24H Situated on the second floor, has 2 bedrooms, a luxury bathroom, is unfurnished and has elevator access.
61sqm - rental price €2.250,-.











Eeje Voogd makelaardij “Creatief, Streetwise en Betrokken”. Wij zijn de moderne 
partner met jarenlange ervaring in de onroerend goed markt in Amsterdam en 
omstreken. Onze klantenkring varieert van particulieren tot projectontwikkelaars. 
Van hen die een huis willen aan- of verkopen of willen laten taxeren tot degene die onze 
expertise inschakelen bij de voorbereiding en verkoop of verhuur, van projectmatig 
onroerend goed (nieuwbouw of uitponding). Wij zijn makelaars met een creatieve geest 
en trachten op originele wijze gestelde doelen te realiseren. We zijn enthousiast en 
gedreven in alles wat we doen en kennen de branche in al haar facetten. Niet alleen de 
zakelijke kant, maar ook sociale aspecten hebben onze volle aandacht. We zijn alert op 
nieuwe trends en vertalen dit in onze werkwijze. Onze expertise betekent uw gemak. 
Het is ons plezier en onze kracht om een uitdaging te accepteren teneinde tot een 
optimale dienstverlening te komen, van begin tot eind.

Parnassusweg 201
1077 DG Amsterdam
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