


DE MOOIE KANT VAN WONEN. VAN HET LEVEN. ALLES KOMT 

SAMEN OP ÉÉN PLEK. DE LUXE EN COMFORT ZIJN VOELBAAR. 

RUST EN LEVENDIGHEID ZIJN IN PERFECTE HARMONIE. OMRINGD 

DOOR EEN GROENE OASE VERRIJST EEN NIEUWE WERELD. 

VERRASSEND EN WEELDERIG, INGETOGEN EN TOCH AANWEZIG. 

THE MAYOR HEET U WELKOM.

THE BEAUTIFUL SIDE OF LIVING. OF LIFE. EVERYTHING CONVERGES 

IN ONE PLACE. THE LUXURY AND COMFORT ARE TANGIBLE. 

TRANQUILLITY AND VIBRANCY ARE IN PERFECT HARMONY. A NEW 

WORLD IS EMERGING AMIDST A GREEN OASIS. SURPRISING AND 

LUXURIOUS, UNDERSTATED YET MAKING ITS MARK. 

THE MAYOR WELCOMES YOU.
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In het hart van Amstelveen gaat iets unieks gebeuren. Op de plek waar nu een 
massief kantoorgebouw staat, laat The Mayor zichzelf straks met trots zien. 
Een groene oase van rust en ruimte. Met appartementen, penthouses en 
stadsvilla’s van ongekende schoonheid. Een smaakmaker voor Amstelveen 
en omstreken met een geheel eigen dynamiek. Een plek waar comfort en luxe 
voelbaar zijn. 

Something unique is about to happen in the heart of Amstelveen. The Mayor 
will soon take pride of place on a site currently occupied by a monolithic office 
building. A green oasis of calm and tranquillity. Apartments, penthouses and 
townhouses offering a whole new level of elegance. Adding something new to 
Amstelveen and its surroundings, generating a dynamic all of its own. A place 
of tangible comfort and luxury. 

the mayor

knows the
art of living
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Bij The Mayor heeft de architect speciale aandacht geschonken aan een 
harmonische overgang tussen binnen en buiten en de visuele verbinding 
tussen laag- en hoogbouw. Opvallend is de opstelling van acht elementen 
in verschillende hoogtes die zijn gesitueerd op een verhoogde voet, 
waardoor er voldoende parkeerruimte ontstaat. The Mayor is één met de 
omgeving. Het biedt een groots gevoel van ruimte en zowel het groen als 
de lucht zijn altijd zichtbaar. De verschillende hoogtes geven The Mayor een 
eigen karakter. De groene tuinen en parken, in combinatie met duurzame 
materialen, maken dit gebouw een uniek onderdeel van de stad Amstelveen. 

The architect paid special attention to The Mayor on the harmonic 
transition between the internal and external and the visual connection 
between low and high-rise buildings. The configuration of eight elements 
of various heights located on a raised foot is incredibly striking, and also 
creates sufficient parking space. The Mayor is at one with its surroundings. 
It offers a grand feeling of space, with both greenery and the sky always 
being visible. The varying heights typify The Mayor’s character. The green 
gardens and parks combined with sustainable materials are features that 
make this building a unique part of the city of Amstelveen.

“The Mayor is een gebouw met 
een gevleugelde gedachte; 
charismatisch en royaal naar 
mens en omgeving.”

the mayor

architecture
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Het gezicht van The Mayor wordt straks bepaald door de rij indrukwekkende lindes 
aan de Burgemeester Rijnderslaan en door de groene entrees. De terugspringende 
bebouwing geeft volop ruimte aan een stijlvol, groen welkomstgebaar dat bestaat 
uit bomen, hagen en een zeer gevarieerde bodembedekking. De hoven op het 
binnenterrein bieden een soepele doorgang naar de appartementen en vormen 
een boeiend schouwspel van bomen, zacht gekleurd grind en weelderige planten 
en siergrassen. 

Ter hoogte van The Mayor wordt de komende jaren een overkapping over de A9 
gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke verbinding met het Stadshart en 
ruimte voor parken die rust en ruimte bieden. Zowel het ontwerp van de overkapping 
als de gemeenschappelijke tuinen van The Mayor zijn ontworpen door Lodewijk 
Baljon landschapsarchitecten.

The appearance of The Mayor is defined by both the impressive row of lime trees on 
Burgemeester Reijnderslaan and the green entrances. The recessed buildings offer 
an abundance of space for a stylish and green welcoming area of trees, hedges and 
richly varied ground cover. The courtyards in the inner square provide a soothing 
transit to the apartments and form a lively interplay of trees, soft-coloured gravel and 
lush plants and decorative grasses. 

A canopy will be realised over the A9 in the coming years at The Mayor’s location. 
This will create a natural link to the centre of Amstelveen as well as space for parking 
that offers tranquillity and space. Both the canopy as well as The Mayor’s communal 
gardens were designed by Lodewijk Baljon landscape architects.

the mayor

and its green
surroundings

Zicht op The Mayor vanaf het toekomstige Stadspark over de A9
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De locatie van The Mayor is perfect, in het hart van Nederland. Vanuit The Mayor 
kunt u alle kanten op. Luchthaven Schiphol, het centrum van Amsterdam en de 
Zuidas liggen op steenworp afstand. Het levendige Stadshart van Amstelveen kunt 
u lopend bereiken, terwijl de twee internationale scholen in Amstelveen, het dorp 
Ouderkerk aan de Amstel met zijn gezellige terrasjes aan de rivier de Amstel en het 
beginpunt van de Noord-Zuidlijn op fietsafstand liggen. En met de ondertunneling 
van de A9 wordt een uniek stadspark gecreëerd, pal voor de deur van The Mayor. 

The Mayor is in the perfect location: the heart of the Netherlands. From here, 
you can easily travel in any direction. Schiphol Airport, Amsterdam city centre and 
Amsterdam’s Zuidas (financial district) are all close at hand. The lively centre of 
Amstelveen is within walking distance, while Amstelveen’s two international schools, 
the village of Ouderkerk aan de Amstel with its welcoming riverside cafes and the 
end point of the North-South metro line can all be reached by bike. Furthermore, 
the canopy over the A9 will create a unique urban park, just a stone’s throw away. 

connects you
the mayor

Met de geplande ondertunneling van de A9 wordt een uniek stukje Amstelveen 
gecreëerd. Een moeiteloze verbinding tussen Amstelveen Zuid en Amstelveen 
Noord, inclusief een stadspark waar rust en ruimte worden gecombineerd met 
levendigheid. Het Stadshart en The Mayor zijn direct met elkaar verbonden. 

The highway A9 will be lowered to form a tunnel, which will create a unique part of 
Amstelveen. An effortless connection between Amstelveen Zuid and Amstelveen 
Noord, including an urban park that combines an oasis of tranquillity and space 
with a sense of vibrancy. The Mayor will also have direct links to the Centre 
of Amstelveen. 

amsterdam

amstelveen

ouderkerk 
aan de amstelA9

A9

A2

A2

A9

A10

A10

schiphol

centrum

zuidas
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the mayor

reveals
itself
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The Mayor heeft veel te bieden. Comfortabele appartementen, luxe 
penthouses, schitterende tuinappartementen en riante parkvilla’s vormen 
samen een oogstrelend complex. Luxe en comfort in combinatie met 
flexibiliteit. Uw droomhuis komt tot leven in een bijzondere omgeving. 

The Mayor has so much to offer. Comfortable apartments, eye-catching 
penthouses, stunning garden apartments and spacious park villas that 
together form a magnificent complex. Luxury and comfort combined with 
flexibility. Your dreamhouse comes to life in unique surroundings. 

the mayor

offers variety

P P
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appartement 
type mb02

appartement 
type mb01

mk

wd

wm

85
35

10385

39
75

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MB01
begane grond

blok 1
verkoopnummer 1.0.3 als getekend
verkoopnummer 1.0.2 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

wm/
wd

82
95

10385

39
75

14045

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MB02
begane grond

blok 1 
verkoopnummer 1.0.1 als getekend
verkoopnummer 1.0.4 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

contouren tuin
verkoopnummer 1.0.4 

N
5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummers  1.0.1   als getekend
  1.0.4   gespiegeld

locatie Midden
 Begane grond

informatie  2 slaapkamers
 1 badkamer
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 96 m2

 Oppervlakte buitenruimte:
 Bouwnummer 1.0.1 42 m2

 Bouwnummer 1.0.4 49 m2

verkoopnummers  1.0.3   als getekend
  1.0.2   gespiegeld

locatie Midden
 Begane grond

informatie  1 slaapkamer
 1 badkamer
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 66 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 42 m2

1.0.3 1.0.4 1.0.11.0.2



appartement 
type mb01

Inspiratiebeeld
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appartement 
type mv03v

appartement 
type mv03

mk wdwm

8600

4340

7040

12
72

0
17

35

trappenhuis

lift

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MV03v
verdieping 4

blok 1
verkoopnummer 1.4.1 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

N
5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummer  1.4.1   

locatie Midden
 Verdieping 4

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 163 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 10 m2

verkoopnummers  1.1.6, 1.2.6, 1.3.6 & 1.4.6   

locatie Midden
 Verdieping 1-4

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 121 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 
 Bouwnummers 1.1.6 + 1.2.6 5 m2

 Bouwnummers 1.3.6 + 1.4.6 10 m2

1.1.6
1.2.6
1.3.6
1.4.6

h h h h h h h h 1.4.1

wd

wm

8600

4340

4895

12
67

0
17

35

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MV03
verdieping 1 - 4

blok 1
verkoopnummer 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6 en 1.4.6 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

balkon verdieping 1

balkon verdieping 2, 3 en 4

balkon verdieping 3 en 4

gevel verdieping 1 en 2



appartement 
type mv03

Inspiratiebeeld
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penthouse 
type mv04v

appartement 
type mv03w

lift

wdwmmk

8600

5440

6819

12
72

0
17

35

trappenhuis

26
60

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MV03w
verdieping 5

blok 1
verkoopnummer 1.5.1 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

lift

wdwm

mk

15440

12
65

0

17
35

5435

trappenhuis

26
60

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MV04v
verdieping 5

blok 1
verkoopnummer 1.5.6 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

N
5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummer  1.5.6   

locatie Midden
 Verdieping 5

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 156 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 15 m2

verkoopnummer 1.5.1   

locatie Midden
 Verdieping 5

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 157 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 15 m2

1.5.1 1.5.6h h h h h h h h
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appartement 
type mv05v

appartement 
type mv05 lift

mk

wd

wm

17295

12
64

0

15
15

0

54358345

verhoogd
plafond

trappenhuis

3220

17
35

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MV05
verdieping 6

blok 1
verkoopnummer 1.6.6 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

lift

mk

verhoogd 
plafond

wd/
wd

17295

12
64

0

15
15

0

5435 8345

17
35

trappenhuis

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MV05v 
verdieping 6

blok 1
verkoopnummer 1.6.1 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

N
5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummer  1.6.1 

locatie Midden
 Verdieping 6

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZO, ZW

afmeting Oppervlakte woning: 185 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 77 m2

verkoopnummer  1.6.6  

locatie Midden
 Verdieping 6

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW, NW

afmeting Oppervlakte woning: 185 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 77 m2

1.6.6 1.6.1h h h h h h h h
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penthouse 
type mp01

appartement 
type mv07

lift

wd wm

mk

17745

12
16

5

24
90

15
60

17
40

vluchtdeur

17
40

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MP01
verdieping 7 - Penthouse

blok 1
verkoopnummer 1.7.3 als getekend
verkoopnummer 1.7.2 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

lift

mk

wd wm

10600

12
64

0
17

35

4355

trappenhuis

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MV07
verdieping 1 - 3

blok 1
verkoopnummer 1.1.1, 1.2.1 en 1.3.1 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

balkon verdieping 2 en 3

balkon verdieping 3

gevel verdieping 1 en 2

balkon verdieping 1

N
5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummers  1.7.3   als getekend
  1.7.2   gespiegeld

locatie Midden
 Verdieping 7

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW, NO

afmeting Oppervlakte woning: 182 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 75 m2

verkoopnummers  1.1.1, 1.2.1 & 1.3.1

locatie Midden
 Verdieping 1-3

informatie  3 slaapkamers
 1 badkamer
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 113 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 
 Bouwnummer 1.1.1 5 m2

 Bouwnummer 1.2.1 8 m2

 Bouwnummer 1.3.1 10 m2

1.1.1
1.2.1
1.3.1

1.7.3 1.7.2
h h h h
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penthouse 
type mp02v

penthouse 
type mp02

lift

mk
wd

wm

17260

12
61

5

16
88

0

21370

vluchtdeur

3620

17
40

18
50

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MP02
verdieping 7 - Penthouse

blok 1
verkoopnummer 1.7.4 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

lift

mk

wd

wm

17260

12
61

5

16
88

0

21370

vluchtdeur

3620

17
40

17
40

The Mayor

1 meter

5 meter

Type MP02v
verdieping 7 - Penthouse

blok 1 
verkoopnummer 1.7.1 als getekend

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

N
5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummer  1.7.1 

locatie Midden
 Verdieping 7

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: NO, ZW & NW

afmeting Oppervlakte woning: 207 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 139 m2

verkoopnummer  1.7.4   

locatie Midden
 Verdieping 7

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: NO, ZO & ZW

afmeting Oppervlakte woning: 202 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 139 m2

1.7.4 1.7.1



penthouse 
type mp02

Inspiratiebeeld
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verkoopnummers  2.0.4   als getekend
  2.0.3   gespiegeld

locatie Zuidkant
 Begane grond

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Voor en achtertuin 
 Ligging buitenruimte: ZW & NO
 Parkeerbox direct onder woning

afmeting Oppervlakte woning: 156 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 165 m2

verkoopnummers  2.0.5   als getekend
  2.0.2   gespiegeld

locatie Zuidkant
 Begane grond

informatie  2 slaapkamers
 1 badkamer
 Voor en achtertuin, 
 Ligging buitenruimte: ZW & NO

afmeting Oppervlakte woning: 95 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 118 m2

appartement 
type zb02

appartement 
type zb01

mk

wm/
wd

trap naar privé 
parkeerbox

10520

14
89

0
10

07
5

verlaagd 
plafond

The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZB01
begane grond

blok 2
verkoopnummer 2.0.4 als getekend
verkoopnummer 2.0.3 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn
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verlaagd 
plafond

The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZB01
begane grond

blok 2
verkoopnummer 2.0.4 als getekend
verkoopnummer 2.0.3 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn
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The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZB02
begane grond

blok 2
verkoopnummer 2.0.5 als getekend
verkoopnummer 2.0.2 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

N
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1 meter
N

5 meter

1 meter
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The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZB02
begane grond

blok 2
verkoopnummer 2.0.5 als getekend
verkoopnummer 2.0.2 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn
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appartement
type zb03

Inspiratiebeeld
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appartement 
type zv01

appartement 
type zb03

wm/
dm

trap naar privé
parkeerbox

mk

13410

12
61
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17980

97
50

31
35

The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZB03
begane grond

blok 2
verkoopnummer 2.0.6 als getekend
verkoopnummer 2.0.1 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn
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wm

10595
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The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZV01
verdieping 1 - 3

blok 2
verkoopnummer 2.1.4, 2.2.4 en 2.3.4 als getekend
verkoopnummer 2.1.3, 2.2.3 en 2.3.3 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

balkon 2e en 3e verdieping

balkon 1e verdieping

N
5 meter

1 meter

5 meter

1 meter

verkoopnummers  2.1.4, 2.2.4 & 2.3.4   als getekend
  2.1.3, 2.2.3 & 2.3.3   gespiegeld

locatie Zuidkant
 Verdieping 1-3

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 130 m2

 Oppervlakte buitenruimte:
 Bouwnummers 2.1.3, 2.1.4 29 m2

 Bouwnummers 2.2.3, 2.2.4, 2.3.3, 2.3.4 16 m2

verkoopnummers  2.0.6   als getekend
  2.0.1   gespiegeld

locatie Zuidkant
 Begane grond

informatie  4 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: NO, ZW & ZO
 Voor, achter en zijtuin
 Parkeerbox direct onder woning

afmeting Oppervlakte woning: 178 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 
 Bouwnummer 2.0.6 286 m2

 Bouwnummer 2.0.1 271 m2

2.0.6 2.0.1
2.1.4
2.2.4
2.3.4

2.1.3
2.2.3
2.3.3

N
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appartement 
type zv01

Inspiratiebeeld
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appartement 
type zv03

appartement 
type zv02

mk

wm/
wd

6995
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The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZV02
verdieping 1 - 3

blok 2
verkoopnummer 2.1.5, 2.2.5 en 2.3.5 als getekend
verkoopnummer 2.1.2, 2.2.2 en 2.3.2 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

mk

wm/
wd

14300

12
68

0

50
00

5990

23
85

The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZV03
verdieping 1 - 3

blok 2
verkoopnummer 2.1.6, 2.2.6 en 2.3.6 als getekend
verkoopnummer 2.1.1, 2.2.1 en 2.3.1 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N
N

5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummers  2.1.6, 2.2.6 & 2.3.6   als getekend
  2.1.1, 2.2.1 & 2.3.1   gespiegeld

locatie Zuidkant
 Verdieping 1-3

informatie  4 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZO, ZW & NW

afmeting Oppervlakte woning: 170 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 21 m2

verkoopnummers  2.1.5, 2.2.5 & 2.3.5   als getekend
  2.1.2, 2.2.2 & 2.3.2   gespiegeld

locatie Zuidkant
 Verdieping 1-3

informatie  2 slaapkamers
 1 badkamer
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 84 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 14 m2

2.1.5
2.2.5
2.3.5

2.1.6
2.2.6
2.3.6

2.1.1
2.2.1
2.3.1

2.1.2
2.2.2
2.3.2
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type zv02

Inspiratiebeeld
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penthouse 
type zp02

penthouse 
type zp01 mk

wd wm

14165
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The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZP01
verdieping 4 - penthouse

blok 2
verkoopnummer 2.4.3 als getekend
verkoopnummer 2.4.2 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn
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The Mayor

1 meter

5 meter

Type ZP02
verdieping 4 - penthouse

blok 2
verkoopnummer 2.4.4 als getekend
verkoopnummer 2.4.1 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N
5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummers  2.4.4   als getekend
  2.4.1   gespiegeld

locatie Zuidkant
 Verdieping 4

informatie  4 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW, NW & NO

afmeting Oppervlakte woning: 211 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 106 m2

verkoopnummers  2.4.3   als getekend
  2.4.2   gespiegeld

locatie Zuidkant
 Verdieping 4

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 160 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 50 m2

2.4.3 2.4.2 2.4.4 2.4.1



penthouse 
type zp02

Inspiratiebeeld
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appartement 
type nv01

appartement 
type nb01

The Mayor

1 meter

5 meter

Type NB01
begane grond

blok 3
verkoopnummer 3.0.5 als getekend
verkoopnummer 3.0.4 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn
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INRIT
PARKEERGARAGE
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The Mayor

1 meter

5 meter

Type NV01
verdieping 1 - 3

blok 3 
verkoopnummer 3.1.5, 3.2.5 en 3.3.5 als getekend
verkoopnummer 3.1.4, 3.2.4 en 3.3.4 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

balkon verdieping 1

balkon verdieping 2 en 3

N
5 meter

1 meter
N

5 meter

1 meter

verkoopnummers  3.0.5   als getekend
  3.0.4   gespiegeld

locatie Noordkant
 Begane grond

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW

afmeting Oppervlakte woning: 156 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 
 Bouwnummer 3.0.5 92 m2

 Bouwnummer 3.0.4 74 m2

verkoopnummers  3.1.5, 3.2.5 & 3.3.5   als getekend
  3.1.4, 3.2.4 & 3.3.4   gespiegeld

locatie Noordkant
 Verdieping 1-3

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: ZW & NO

afmeting Oppervlakte woning: 130 m2

 Oppervlakte buitenruimte:
 Bouwnumers 3.1.4, 3.1.5 33 m2

 Bouwnumers 3.2.4, 3.2.5, 3.3.4, 3.3.5 11 m2

3.0.5HH H H H H3.0.4
3.1.5
3.2.5
3.3.5

HH H H H H

3.1.4
3.2.4
3.3.4
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type nv01

Inspiratiebeeld



66

penthouse 
type np03

wd wm
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The Mayor

1 meter

5 meter

Type NP03
verdieping 4 - penthouse

blok 3
verkoopnummer 3.4.6 als getekend
verkoopnummer 3.4.1 gespiegeld

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

N

N
5 meter

1 meter

verkoopnummers  3.4.6   als getekend
  3.4.1   gespiegeld

locatie Noordkant
 Verdieping 4

informatie  3 slaapkamers
 2 badkamers
 Ligging buitenruimte: NO, ZW & ZO

afmeting Oppervlakte woning: 132 m2

 Oppervlakte buitenruimte: 84 m2

Inspiratiebeeld

3.4.6 H H H H 3.4.1
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the mayor

facilitates
you
Ook in het dagelijks leven kunt u op The Mayor rekenen. Op het terrein vindt u 
een gym, een gezellige koffiebar, er is een uitgebreid beveiligingssysteem voor 
optimale veiligheid en de uitgebreide conciërge- en hospitalityservices zorgen 
ervoor dat het u aan niets ontbreekt. Alles kan worden geregeld, van stomerij 
tot carwash en babysitter. En dankzij de speciaal voor The Mayor ontwikkelde 
app bent u altijd op de hoogte van relevante zaken rondom The Mayor, zoals 
werkzaamheden die worden uitgevoerd.

De speciale conciërge staat voor u klaar. Hij heet familie en vrienden welkom en 
zorgt ervoor dat ongewenste personen geen toegang hebben tot het complex. 
Ook houdt hij, als u er niet bent, een oogje in het zeil, geeft hij de plantjes water 
tijdens uw vakantie, helpt hij bij verhuizingen, laat hij de aannemer binnen en 
kunt u op hem rekenen als er kleine reparaties moeten worden uitgevoerd. 

Pakketjes ontvangen en versturen is bij The Mayor ook geen probleem. Dit kan 
eenvoudig via het door MYPUP geïnstalleerde Pick Up Point, in de vorm van 
een beveiligde muur met kluisjes van verschillende formaten, die een hoop tijd 
en gedoe besparen.

The Mayor will also offer amenities for day-to-day living. This includes an 
on-site gym, a welcoming coffee bar, an extensive security system for optimal 
safety and extensive concierge and hospitality services to ensure that all your 
needs are taken care of. It will be possible to arrange simply anything; from 
dry cleaning to car washing and babysitters. And with an app developed 
especially for The Mayor you can stay informed of relevant issues relating to 
The Mayor, including any works being carried out.

The special concierge will be there to serve you; welcoming family and friends 
and ensuring that unauthorised persons cannot gain access to the complex. 
If you’re away, he can also keep an eye on things, water your plants when 
you’re on holiday, help you move home, let any contractors in and take care 
of any small repairs. 

Sending and receiving parcels at The Mayor will also be no problem. You can 
use the Pick Up Point installed by MYPUP for this, featuring a secure area with 
safes of varying sizes. This will save you a lot of time and hassle. 
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Parkeren kan bij The Mayor in de afgesloten, beveiligde parkeergarage waar ook 
de bergingen zich bevinden. In de parkeergarage zijn meerdere liften aanwezig, 
zodat er altijd een korte, snelle route naar de woningen is. Uiteraard is de garage 
perfect verlicht en is er duidelijke bewegwijzering aanwezig. Sommige woningen 
(ZB01 en ZB02) hebben een eigen parkeerbox in de garage die via een trap in 
verbinding staat met de woning. 

You’ll be able to park in The Mayor’s locked, secured multi-storey car park, 
where the storerooms can also be found. Multiple lifts will be available in the 
multi-storey car park, providing a short, fast route to the homes. The car park will 
also be fitted with high-performance lighting and clear signage. Some homes 
(ZB01 and ZB02) will have their own parking area in the car park, connected to 
the home via a stairwell. 

the mayor

parking

P
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The Mayor biedt flexibiliteit. Ook wat betreft de keuken. Hiervoor is een stelpost 
opgenomen en keukenspecialist Intermat uit Mijdrecht heeft voor iedere woning 
een slim en goed doordacht voorstel uitgewerkt dat binnen deze stelpost valt. 
Hiervan kunt u gebruikmaken, maar het is uiteraard ook mogelijk om de keuken op 
een andere manier in te delen en in te richten. Ook in het laatste geval kunt u bij 
Intermat Mijdrecht terecht. Zij adviseren u graag en bij hen kunt u kiezen uit talloze 
modellen en diverse mogelijkheden als het gaat om apparatuur en werkbladen. 
Daarnaast zijn er ook praktische voordelen. Zo wordt uw woning opgeleverd met 
keuken, heeft u een aanspreekpunt en is de coördinatie van de installatie van de 
keuken in handen van de leverancier. Mocht u kiezen voor een oplevering zonder 
keuken, dan ontvangt u de stelpost uiteraard retour. 

Flexibility is key at The Mayor. And that applies to the kitchens too. An estimated 
item has been included for this and kitchen specialist Intermat from Mijdrecht has 
produced a smart and well-thought-out proposal for each home that falls within 
this estimated item. You can use this, but you can, of course, design and furnish 
the kitchen in another way. Intermat Mijdrecht will be your contact in that case. 
They will be delighted to advise you and they have a huge range of appliance 
and work surface models and options for you to choose from. There are also 
practical advantages. For instance, your home will be delivered complete with a 
kitchen, you will have a contact point and the supplier will coordinate the kitchen 
installation. Should you wish to choose delivery without a kitchen, the amount of 
the estimated item will, of course, be reimbursed. 

design
heaven 

inspiration  
kitchen
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I
inspiration  
bathroom
De royale badkamers van The Mayor voldoen aan al uw wensen. 
De afwerking is perfect, tot in de kleinste details. Uiteraard worden 
alleen de beste merken gebruikt. Merken die staan voor kwaliteit, 
innovatie, design, perfecte functionaliteit en duurzaamheid. Dankzij 
het ruime assortiment is het mogelijk om de badkamer geheel naar 
eigen idee in te delen. Hiervoor kunt u terecht bij een door ons 
geselecteerde specialist, die u van advies kan voorzien. 
 
The generous bathrooms in The Mayor will meet all your 
requirements; each with a perfect finish, right down to the very 
smallest details. And of course, only the very best brands will 
be used. Brands that are all about quality, innovation, design, 
perfect functionality and sustainability. As there’s such a huge 
range to choose from, you can enjoy designing the bathroom of 
your dreams. And our specially-selected specialist will be there to 
advise you, every step of the way. 

Inspiratiebeeld

Inspiratiebeeld
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The Mayor is klaar voor de toekomst. De appartementen zijn groen, veilig en 
energiezuinig. Er wordt gebruikgemaakt van slimme, duurzame ontwerpen 
en bewezen technologie. Zo wordt een groot deel van de benodigde energie 
opgewekt door zonnepanelen en zijn alle appartementen aangesloten op een 
centraal warmte- en koude opwekkingsinstallatie (WKO) in de bodem. Deze 
installatie zorgt ervoor dat de energie precies op de plek terechtkomt waar deze 
nodig is. Alle woningen zijn uitstekend geïsoleerd, voorzien van een individuele 
aansluiting op de WKO en beschikken over vloerverwarming. Een perfecte 
oplossing, want dit scheelt ruimte, zorgt voor een gelijkmatige temperatuur en 
voorkomt dat stof door de woning ronddwarrelt door luchtstromen. Bovendien zijn, 
door de combinatie van vloerverwarming en goede isolatie, alle woningen warm 
in de winter en koel in de zomer. De gebouwen zijn aangesloten op een ingenieus 
centraal ventilatiesysteem dat zorgt voor een optimale luchtkwaliteit 
in de verschillende ruimtes van de woningen. 

The Mayor is ready for the future. The apartments will be green, safe and energy 
efficient, using smart, sustainable designs and proven technology. For instance, 
most of the required power will be generated via solar panels and all apartments 
will be connected to an Aquifer thermal energy storage system (ATES). This 
system ensures that the energy arrives exactly where it is needed. The insulation 
for all homes is excellent, and they will have an individual connection to the ATES 
and underfloor heating. A perfect solution as this saves space, provides an even 
temperature and you are not inconvenienced by the dust swirls associated with 
conventional heating. The combination of underfloor heating and good insulation 
will ensure that all homes are warm in winter and cool in summer. The buildings 
will be connected to an ingenious central ventilation system that provides optimal 
air quality in each individual room in every single home. 

the mayor

offers
sustainability
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Aankopen nieuwbouw
Bij de aankoop van een nieuwbouwappartement spelen vaak andere zaken 
een rol dan bij de aankoop van een bestaande woning. De makelaars die 
betrokken zijn bij The Mayor beschikken over alle kennis op het gebied van 
nieuwbouw en informeren u graag.

SWK 
SWK is een initiatief van bouwbedrijven en projectontwikkelaars die lid zijn 
van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen 
(NEPROM) en Bouwend Nederland. Met alle producenten- en 
consumentenorganisaties in de bouw is SWK voortdurend in overleg om de 
belangen van de koper zo goed mogelijk te beschermen. Bijna 200 grote en 
bekende aanbieders van nieuwbouwwoningen in Nederland laten de garanties 
van deze woningen lopen via SWK. SWK is de uitvoerende organisatie voor 
de SWK Garantie- en waarborgregeling. SWK is ISO gecertificeerd. De in de 
garantieregeling opgenomen insolventiewaarborg (afbouwwaarborg) voldoet 
aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

SWK bewaakt de financiële situatie en de technische vakbekwaamheid van 
de aangesloten bedrijven en registreert de bouwplannen en de verkochte 
woningen. Bij ingewikkelde plannen laat SWK technisch onderzoek uitvoeren. 
SWK bemiddelt bij klachten en zorgt bij een onverhoopt beroep op de 
waarborg voor uitvoering. De SWK biedt kopers van nieuwbouwwoningen 
zekerheid en kwaliteit. 

Uiterst zorgvuldig, geen rechten aan ontleend
De vermelde maten en oppervlakten zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. 
Aan deze indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend. 
Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wijzigingen 
zijn voorbehouden. Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de 
contractstukken. Aan de in deze brochure opgenomen informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Colofon
Ontwikkelaar

  
 M.J. de Nijs Project III B.V.
Aannemer  Bouwcombinatie UBA 
 de Nijs Amstelveen v.o.f. 
Marketing & Art direction  FPW 
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Interieurontwerpen Ontwerpplek 

Disclaimer
Ondanks dat alle informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen geen rechten 
worden ontleend aan de teksten, illustraties, artist impressies, foto’s, etc.

Although all information has been collected with the greatest care, no rights accrue from the 
texts, illustrations, artist impressions, photographs, etc.

Eefje Voogd Makelaardij 
Parnassusweg 201 
1077 DG Amsterdam 
T 020 3050560 
info@eefjevoogd.nl 
www.eefjevoogd.nl

Lunshof Amstelveen 
Keizer Karelweg 342 
1181 RJ Amstelveen 
T 020 345 8 345 
mayor@lunshof.nl 
www.lunshof.nl 

Meer weten? 
Ga naar mayor.nl of neem contact om met één van onze makelaars

Purchasing new-builds
When purchasing a new-build apartment other issues often play a role 
than when purchasing an existing home. The estate agents involved with 
The Mayor have all the necessary new-build purchasing knowledge and 
will delighted to help you.

SWK 
SWK is an initiative of construction companies and project developers 
who are members of NEPROM (Association of Dutch Project Development 
Companies) and Bouwend Nederland (employers’ organisation in the 
construction and infrastructure industries). SWK is in ongoing consultation 
with all construction producers and consumer organisations to ensure 
that buyers’ interests are protected in the best way possible. Almost 200 
large and well-known builders of new-build homes in the Netherlands 
offer guarantees for these homes via SWK. SWK is the implementing 
organisation for the SWK Guarantee Scheme and also has ISO certification. 
The insolvency guarantee (build finish guarantee) incorporated in the 
guarantee scheme meets the conditions of the Dutch National Mortgage 
Guarantee scheme (NHG). 

SWK monitors the financial situation and technical competence of its 
affiliated companies and registers all building plans and sold homes. If the 
plans are complex, SWK arranges technical surveys. SWK acts as mediator 
in the event of complaints and takes care of any claims on the guarantee. 
SWK offers assurance and quality to buyers of new-build homes. 

Extreme diligence, no rights maybe derived
The stated dimensions and surface areas are measured as accurately 
as possible. No rights may be derived from these indicative values. This 
brochure has been compiled with the greatest care. Subject to change. 
This brochure does not form part of the contractual documents. No rights 
may be derived from any information contained in this brochure. 

general
information




