
Gustav Mahlerlaan 363
Amsterdam

€ 1.690.000,- k.k.



Stijlvol en exclusief wonen met internationale allure 

in het hart van de Zuidas. Dit exclusieve appartement 

van ruim 160 m² is gesitueerd op de 15e verdieping in de 

woontoren van Xavier. Geniet van het prachtige uitzicht 

aan de oost-, zuid- en westkant richting Amstelveen, het 

Amsterdamse Bos en Ouderkerk aan de Amstel. Dit high-end 

appartement heeft 3 ruime slaapkamers, 2 badkamers, een 

prachtige keuken en maar liefst 3 balkons. Men kan er 2 par-

keerplekken bijkopen van €90.000,- per plek. Niet alleen het 

appartement, maar ook de lobby van Xavier zorgt ervoor dat 

het je aan niets ontbreekt. Dit is dé plek waar je wil wonen, 

met de dynamiek van de Zuidas en de rest van Amsterdam 

binnen handbereik.

Indeling:

Appartement:

Met de lift ga je snel vanuit de centrale hal en de parkeerga-

rage naar de 15e verdieping. Hier is de entree van dit fantasti-

sche lifestyle appartement. In de hal zie je de pure klasse van 

dit appartement; zo zijn de wanden en plafonds gestuukt, 

zorgt inbouwverlichting voor de juiste sfeer en ligt er in bijna 

het hele appartement een visgraatvloer met vloerverwarming.

De woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte van 

67 m², een brede schuifpui naar het balkon en grote ramen 

aan de zuid- en westkant. Hierdoor is de leefruimte heel licht 

en het uitzicht is fantastisch, want de bebouwing aan de 

overzijde van de straat is lager. 

In de luxe keuken met groot eiland is veel gebruikgemaakt 

van hardsteen, wat zorgt voor een exclusieve uitstraling. Het 

eiland wordt niet alleen gebruikt om te koken, er is ook ruimte 

om te zitten. 

Alle denkbare apparatuur van topkwaliteit is ingebouwd: een Bora inductie kookplaat met afzui-

ging, een vaatwasser, Quooker en de overige apparatuur is van Gaggenau. Zo zijn er een (stoom)

oven, vaatwasser en een koel-/vriescombinatie ingebouwd. In de keuken is een deur naar het 

tweede balkon aan de westkant.

Dit appartement is geschikt voor diverse doelgroepen, want er zijn maar liefst 3 ruime slaapka-

mers. De master bedroom heeft een eigen en-suite badkamer, een op maat gemaakte kasten-

wand en een directe toegang tot het derde balkon. In de badkamer ziet u zwarte kranen, een 

grote inloopdouche en een toilet.

Aan de westkant zijn de 2e en 3e slaapkamer, die beiden toegang bieden tot het balkon met 

avondzon. Beide kamers zijn voorzien van op maat gemaakte kasten en een van deze kamers 

heeft een bureau om rustig vanuit huis te werken. Vanuit de hal is de 2e badkamer met een 

inloopdouche, toilet en wastafelmeubel te bereiken. Verder zijn er een gastentoilet, berging en een 

ruime bijkeuken/wasruimte met op maat gemaakte kasten.



Buiten:

Niet alleen de grootte en luxe maken dit appartement exclusief, ook zijn er maar liefst drie 

balkons. Het balkon dat grenst aan de master bedroom is op het oosten gesitueerd en aan de 

andere zijde is een balkon met avondzon, te bereiken vanuit de keuken en de aangrenzende 

slaapkamers. Open de grote schuifpui in de woonkamer naar het grote terras op het zonnige 

zuiden. Geniet van het uitzicht en de dynamiek van de Zuidas, die letterlijk aan je voeten ligt.

Eigendomssituatie: 

De woning is gelegen op in erfpacht uitgegeven grond, welke formeel eigendom is van de 

gemeente Amsterdam. De vergoeding voor het gebruik van deze grond (erfpachtcanon) is € 

3.827,77 voor de woning en € 525,90 voor 2 parkeerplaatsen per jaar. Het huidige tijdvak loopt 

tot 31 mei 2066 Op deze erfpacht zijn de Algemene bepalingen van voortdurend erfpacht 

2000 van toepassing. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.

Bijzonderheden:

- Uitstekend geïsoleerd, duurzaam en gasloos appartement met veel wooncomfort;

- Vloerverwarming en -koeling in verschillende vertrekken regelbaar;

- Een deel van de energie wordt voorzien via de pv-panelen op het dak;

- Het luxe complex “Xavier” heeft in de lobby een eigen receptie en conciërgeservice;

- Erfpacht € 3.827,77 (appartement) en € 525,90 (parkeerplaatsen) per jaar en fiscaal 

aftrekbaar;

- Maar liefst drie balkons (oost-zuid-west) met een totale oppervlakte van 30.5 m²;

- Servicekosten ca. € 372,68 (woning) en € 138,74 (parkeerplaatsen) per maand;

- Berging in de onderbouw en maar liefst 2 parkeerplaatsen in de ondergelegen garage.





Algemeen / kenmerken

Appartement, 4 kamers

Waarvan 3 slaapkamers

Woonoppervlakte: 160 m²

Drie balkons (oost-zuid-west), 

totaal 30,5 m2

Bouwjaar: 2019

Energielabel: A



Algemene informatie

Brochure

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kopersinformatie

Let op: Van De Steege treedt op namens de verkoper en behartigt 

uitsluitend diens belangen. Op grond van de mededelingsplicht 

wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke gronden 

noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM makelaar 

in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Wanneer 

wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiteraard uw 

belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarde

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een mondelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.
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