


high-end wonen 
omgeven door luxe en comfort



SUPERIEURE LUXE EN  
ULTIEM WOONCOMFORT

The Mayor in Amstelveen is een transformatieproject dat zijn weerga niet kent.  
Aan de Burgermeerster Rijnderslaan wordt het voormalige KPMG kantorencomplex 

omgebouwd tot acht hoogwaardige residences van internationale allure.  
Duurzame nieuwbouw met luxe penthouses, top-apartments en garden apartements. 

Omringd door groen en straks een prachtig park voor de deur.

Wonen in The Mayor is High-end wonen met ongekende luxe en comfort. Grote 
terrassen, hoge plafonds, heel veel gemak en rust. Voor mensen die hoge eisen stellen 
aan hun persoonlijke leefomgeving biedt The Mayor de M-Exclusive hospitality service. 
Winkelcentrum het Stadshart ligt straks praktisch voor de deur dankzij de verdieping en 

overkapping van de A9. Vlakbij The Mayor ligt ook een van de Heemparken (Meanderpark) 
van Amstelveen. Wonen in The Mayor is wonen op een top locatie in Amstelveen, vlakbij 

winkelcentrum het Stadshart, Amsterdam, de Zuidas en Schiphol. De uiterst goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de ligging nabij de A9, A10 en A2, het vele 
groen en uitstekende voorzieningen maakt Amstelveen een top plek om te wonen.
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THE MAYOR IN AMSTELVEEN  
IS WEL HEEL BIJZONDER

Een high-end woongebied met internationale allure neerzetten. Dat was wat de 
ontwikkelaar voor ogen had, toen hij startte met deze prestigieuze transformatie van een 

toplocatie in Amstelveen. Dat hier ooit gewerkt werd en de A9 zichtbaar was, is straks 
ondenkbaar. Kantoren maken plaats voor exclusieve woongebouwen en de snelweg ligt 

verdiept onder het park. Wat blijft is alles wat Amstelveen te bieden heeft. Een goed 
bereikbare, groene woonplek met allure.

Verdiepte ligging van de A9 bij The Mayor  
Het wegdek van de A9 wordt verdiept aangelegd waardoor geluidsoverlast tot een 

minimum wordt beperkt. Binnen een paar minuten wandelt u straks vanuit The Mayor 
door het nieuwe Meanderpark naar het Stadshart. 
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PENTHOUSES
Internationale allure

Eindeloos veel ramen, hoge plafonds en een zeer riant terras. Precies zoals een 
penthouse hoort te zijn, ook het fenomenale uitzicht. Hier ziet u de wereld, zonder dat 
iemand u ziet. De indeling van de penthouses is gericht op een luxe leefstijl, waardoor 

de living en slaapvertrekken zo uit een 5 sterrenhotel lijken te komen. Is dit wat u 
zoekt? De penthouses liggen op de 7e verdieping van gebouw ONE, FOUR & SEVEN 
(met een privélift die vanuit de garage direct uitkomt in het privédomein) en op de 

4e verdieping van gebouw TWO & FIVE. Maak kennis!

Penthouses - MPO1



Penthouses - MPO1
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Penthouses - MPO1

Penthouses - MPO1
The Mayor ONE, FOUR & SEVEN - 7e verdieping

De meer dan riante living met open keuken, 
voorzien van eiland, en slaapvertrekken die 
zo uit een 5-sterrenhotel lijken te komen, 
zijn even riant als sfeervol. Zoals u mag 
verwachten, heeft de master bedroom een 
badkamer en suite. En wat voor een badkamer. 
Dankzij de glazen pui kunt u baden, terwijl u 
de wereld aanschouwt, en dat terwijl niemand 
u ziet. Even alles achter u laten. Ontspannen 
en nieuwe energie opdoen.

• oppervlakte circa 183 m²
• 2 terrassen van in totaal 70 m² met 

fantastisch uitzicht
• 2 eigen parkeerplaatsen in de ondergrondse 

parkeergarage
• vanuit de garage direct met de lift naar het 

penthouse
• 3 slaapkamers
• master bedroom met luxe, complete 

badkamer en balkon
• 2e badkamer en separaat 2e toilet
• maar liefst 6 schuifpuien naar het terras
• sfeervolle leefkeuken met mogelijkheid voor 

riante eilandopstelling
• uitgebreide beveiliging in de algemene 

ruimtes van The Mayor
• M-Exclusive - extra services als conciërge, 

gym en een coffee corner
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Top-Apartments - MV05

Aan het woord is eigenaresse Natascha Mom. Een 
selfmade woman met een prachtig bedrijf dat wordt 
ingeschakeld om van een - vaak groot - huis een warm, 
sfeervol thuis te maken. Hoe ze dat doet? Met veel 
kennis en ervaring van interieurinrichting en een 
creatief team, maar bovenal met gevoel. “Een interieur 
moet kloppen en je direct dat gevoel van thuis geven, 
ook als je op bezoek bent.”

“Interiors that make the soul sing.”

“Altijd de juiste snaar raken, daar is geen trucje voor. 
We laten ons vooral leiden door het huis, de plek waar 
het staat en de wensen van de mensen die er gaan 
wonen. Ik luister goed, geef mijn ogen de kost én voel. 

Wat verdient dit huis en haar bewoners?! Er zijn wel 
altijd drie thema’s die terugkeren in onze interieurs; 
Purity, Balance en Elegance. Purity staat voor eigen 
en puur, een minimalistisch ontwerp dat statements 
de ruimte geeft. Balance is de continue zoektocht naar 
balans in kleur en licht, groots en intiem. Tot slot heeft 
een LOFT-interieur altijd een vrouwelijke touch door 
middel van elegante vormen, warmte en verleidelijke 
kunst.”

Creatieve, lenige geest
Het is inspirerend om Natascha te horen vertellen 
over haar vak. Dat ze de opleiding tot prima ballerina 
volgde, zie je terug in de beeldende manier waarop 
ze praat, de creativiteit waarmee ze ontwerpt en de 

werelden die ze samenbrengt. Niet die van muziek 
en beweging, maar wel van ruimte en sfeer, kleur, 
vorm en licht. Wat ze doet, doet ze vanuit passie om 
mooie dingen te maken, waar mensen blij van worden. 
“Daarin vonden de ontwikkelaar en ik elkaar. Beiden 
hebben we oog voor details en we streven naar het 
hoogst haalbare.”

Van droom naar realiteit
“Ik snap dat mensen het lastig vinden om zoiets 
persoonlijk als de inrichting en styling uit handen 
te geven. Ik zou dat ook hebben. Maar hoe vaak hoor 
ik niet ‘dit is mooier dan ik zelf had durven dromen’. 
We hebben een prachtig vak met de kracht om te 
verrassen.” 

DESIGNED BIJ LOFT INTERIORS
“Een oud huis heeft instant karakter, bij nieuwbouw moet je zelf voor warmte 

en sfeer zorgen. Een fijne uitdaging voor ons. Dit keer hadden we geen bewoner 
met een concrete vraag, maar de ontwikkelaar die de wens had om een 
Garden Apartment, Top-Apartment en Penthouse beleefbaar te maken.  

Met plezier maakten we de inrichtingen.”
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TOP-APARTMENTS
On-Hollandse luxe

Wie kiest voor een Top-Apartment heeft iets unieks in handen. De appartementen 
zijn meer dan 170 m2 groot en hebben een geweldig balkon dat gunstig ligt. 

20m2 buitenruimte, zonder de zorgen van het onderhoud. Gewoon genieten. Niet alleen 
van de zon, maar ook van het uitzicht. Fenomenaal! De Top-Apartments liggen op de 
6e verdieping van gebouw ONE, FOUR & SEVEN en op de 1e, 2e en 3e verdieping van 

gebouw TWO & FIVE. Top-Apartments hebben altijd een fantastische hoekligging. 
Laat u zich verleiden?

Top-Apartments - MV05
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Top-Apartments - MV05
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Top-Apartments - MV05
The Mayor ONE, FOUR & SEVEN - 6e verdieping

Dit appartement heeft 2 slaapvertrekken. 
De master bedroom heeft een badkamer 
en suite en een eigen balkon. Een beetje dat 
vakantiegevoel in eigen huis. Natuurlijk is er 
ook een 2e badkamer en 2e toilet aanwezig. 
Deze zijn luxe en voorzien van alle gemakken. 
Omdat u nieuw koopt, kunt u de ruimten 
gemakkelijk afstemmen op uw eigen smaak 
en behoefte. 

• oppervlakte circa 185 m2

• terras van 70 m2 met fantastisch uitzicht
• 2 eigen parkeerplaatsen in de ondergrondse 

parkeergarage
• vanuit de garage direct met de lift naar het 

appartement
• 2 slaapkamers
• master bedroom met luxe, complete 

badkamer, walk in closet en balkon
• 2e badkamer en separaat 2e toilet
• maar liefst 3 schuifpuien naar het terras
• sfeervolle leefkeuken met mogelijkheid voor 

riante eilandopstelling
• uitgebreide beveiliging in de algemene 

ruimtes van The Mayor
• M-Exclusive - extra services als conciërge, 

gym en een coffee corner

Meerdere indelingsvarianten mogelijk

Top-Apartments - MV05
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Top-Apartments - MV05
alternatieve indeling - 1

• master bedroom; slaap-
gedeelte verplaatst met 
walk in closet (t.o.v. 
‘basis’ plattegrond)

Top-Apartments - MV05
alternatieve indeling - 2

• 2 slaapkamers met luxe 
badkamer en suite

• sfeervolle royale leef-
keuken met mogelijk-
heid voor riante eiland-
opstelling (t.o.v. ‘basis’ 
plattegrond)

ALTERNATIEVE  INDELING - 1 ALTERNATIEVE  INDELING - 2
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High-end luxury is overal aanwezig in The Mayor. Van de goed beveiligde parkeergarage 
tot de luxe afgewerkte openbare ruimtes met unieke kunstwerken. Maar wat The Mayor 

echt bijzonder maakt is M-Exclusive. Een hospitality service exclusief voor bewoners. 
In de planning staan een Gym en een Coffee corner. Bijzonder is de aanwezigheid van een 
conciërge voor het regelen van postpakketten, stomerijservice en taxiservice. Op verzoek 

worden uw gasten ontvangen. Bij vakantie of afwezigheid past de conciërge op uw 
appartement. Heeft u last minute een oppas nodig? Vraag het uw conciërge.

The Mayor Exclusive
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garden apartments
Alsof u buiten woont

In The Mayor komt een aantal fantastische Garden Apartments met direct vanuit de 
woning bereikbare parkeerplaats. Dit zijn appartementen met een penthousegevoel! 
Want de hoge ramen met slank stalen profiel laten grenzen tussen binnen en buiten 
vervagen. U kijkt vanuit de woonkamer en tuin uit op een prachtige groenzone met 

volwassen bomen. Zoals u in dit segment mag verwachten is de indeling en afwerking 
bijzonder hoogwaardig en gericht op een luxe leefstijl. De Garden Apartments liggen 

op de hoek op de begane grond van gebouw TWO & FIVE. 

Garden Apartments - ZB03
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Garden Apartments - ZB03
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Garden Apartments - ZB03

Garden Apartments - ZB03
The Mayor TWO & FIVE - begane grond

Zoals u van een appartement in dit 
segment mag verwachten, heeft de grote 
leefkeuken een eiland en is de master 
bedroom voorzien van een inloopkast en 
badkamer en suite met heerlijk ligbad, 
inloopdouche, brede wastafel en toilet. 
Natuurlijk is er ook nog een 2e badkamer 
en toilet. Fijn detail is dat u vanuit uw 
eigen garagebox binnendoor uw apparte-
ment kunt bereiken. Besluit u voor dit 
appartement te gaan, dan heeft u echt 
iets unieks in handen.

• oppervlakte circa 178 m2

• tuin van 270 m2 omzoomd door groene 
haag en met zicht op volwassen bomen

• eigen garagebox in de ondergrondse 
parkeergarage

• entree via de tuin of via vaste trap 
vanuit uw eigen garagebox

• 4 slaapkamers
• master bedroom met inloopkast en 

luxe, complete badkamer
• 2e badkamer en separaat 2e toilet
• maar liefst 3 schuifpuien naar de tuin
• sfeervolle leefkeuken met mogelijkheid 

voor riante eilandopstelling
• uitgebreide beveiliging in de algemene 

ruimtes van The Mayor
• M-Exclusive; extra services als 

conciërge, gym en een coffee corner
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The Mayor is gelegen 

op een interessante locatie 

met toekomstperspectief
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Garden Apartments - ZB03

Verkoop en informatie

Eefje Voogd Makelaardij
Parnassusweg 201, 1077 DG Amsterdam
020-30 50 560
info@eefjevoogd.nl

Projectontwikkeling
Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen

Aannemer
UBA - de Nijs Amstelveen v.o.f.

Lunshof Makelaardij
Keizer Karelweg 342, 1181 RJ Amstelveen
020-345 8 345
mayor@lunshof.nl

Copyright  Het copyright van de inhoud van dit document berust 
bij Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen. Niets uit dit document mag 
worden gekopieerd, verspreid, in enig tekst systeem ingevoerd of 
anderszins vermenig vuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder 
schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen.

Voorbehoud  De perspectieftekeningen en plattegronden in deze 
brochure geven een impressie. Het is met recht een ‘artist impres-
sion’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. 
De inrichting van de openbare ruimte en de plattegronden is naar 
de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle zorgvuldig-
heid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen 
rechten worden ontleend. Deze brochure maakt geen onderdeel uit 
van de contractstukken, er kunnen geen rechten aan deze brochure 
worden ontleend.
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Projectcommunicatie: Het Campagnehuis, Laren

34

Exclusive design by
Co van der Horst  Binderij 2, Amstelveen  
www.covanderhorst.nl

Loft Interiors  Cruquiusweg 63, Amsterdam
www.loftinteriors.amsterdam



THE SKY IS THE LIMIT
woneninthemayor.nl


