
De prijzen van de woningen variëren van ca. 
€ 275.000,- (incl. BTW, incl. afkoop 50 jaar 
erfpacht ) tot ca. € 750.000,-

Als u geheel vrijblijvend een mail stuurt 
aan amstel@amstelkwartier.eu om aan te 
geven dat u interesse heeft dan nemen wij 
vervolgens contact met u op !

Meld in het mailtje graag:

06-10002629                 06-53185055
 
Grasweg 49,  1031 HX, Amsterdam
Postbus 37026, 1030 AA, Amsterdam

020-6266179
amstel@amstelkwartier.eu     
www.amstelkwartier.eu

MVOntwikkelen MVOntwikkelen

 



Uw appartement staat direct aan de Amstel 
met prachtig vrij uitzicht over dit beroemde 
Amsterdamse water en het oeverpark. U ervaart de 
ruimtelijkheid van de plek en het uitzicht over het 
water en het oeverpark volop vanuit uw woning.

Zelfbouw met beperking van risico’s.
Ook geschikt als u geen kennis heeft van vastgoed 
of bouwen. Het casco appartement wordt in 
overleg met de zelfbouwgroep ontworpen en 
tegen een vaste prijs aan u geleverd. De afbouw 
van de binnenzijde van uw woning doet u in eigen 
beheer of indien gewenst onder onze begeleiding 
of geheel door ons verzorgd. Hierdoor loopt u 
minimaal risico en heeft u maximale invloed op uw 
woning.... 

Wij zien deze wijze van ontwikkelen als de manier 
van ontwikkelen voor de toekomst vandaar ook 
onze naam MVOntwikkelen: Maatschappelijk 
Verantwoord Ontwikkelen. 

Op onze website www. amstelkwartier.eu vindt u 
meer informatie over de beschikbare woningen, 
het gebouw ontwerp, het uitzicht over de Amstel 
zonder tussenliggende bebouwing en natuurlijk 
over onze unieke werkwijze.

Wij zien er naar uit om samen met u uw woning te 
gaan realiseren. Stuur ons vrijblijvend een e-mail 
met uw naam, e-mail adres en telefoonnummer. 

Ons e-mail adres is amstel@amstelkwartier.eu

MVOntwikkelen bv

Johannes Leonhardt, Will Weerkamp

"We zijn erg enthousiast dat wij exclusief 
een gebouw mogen realiseren op kavel 
C4 van het Amstelkwartier met prachtige 
zichtlijn over de Amstel en met vrijblijvend 
uitzicht”
Dat vraagt om woningen met grote balkons 
en met grote glazen puien om optimaal 
van het unieke panorama te kunnen 
genieten. Het geeft bovendien bijzonder 
veel voldoening om de bewoners zo vroeg 
bij het ontwerptraject te betrekken zodat 
het ontwerp, puur het  resultaat is van hun 
wensen "

"Na jaren op de traditionele manier 
projecten te hebben ontwikkeld, is het 
bijzonder inspirerend om dit 'zelfbouw-
project' samen met de uiteindelijke 
bewoners te doen. Erg belangrijk hierbij 
is dat het risico van het ontwikkelen van 
de woningen bij ons, professionals, komt 
te liggen en niet bij de deelnemers aan de 
zelfbouwgroep.  Bovendien verzorgen wij 
ook het ontwikkelingstraject voor hen. Wij 
vinden dit twee absoluut noodzakelijke 
randvoorwaarden voor 'zelfbouw' omdat de 
deelnemers in principe  zelf geen vastgoed 
professionals zijn. Wij zijn erg enthousiast 
om op deze wijze met de toekomstige 
bewoners tot een optimale woning te 
komen.. "


