services

BOLD Amsterdam
is all about you
Ons uitgangspunt is dat de bewoners van BOLD Amsterdam van een persoonlijke service-ervaring kunnen genieten. Aan
niets mag het u ontbreken in deze internationale topklasse van de woonbeleving. In BOLD Amsterdam is onder andere een
wijnkelder, gym, sauna, bioscoop, gastenkamers en extra ruimten voor festiviteiten en opslag beschikbaar. Deze diensten
worden geëxploiteerd door de VvE en zijn op basis van reservering of abonnement af te nemen.
Er wordt in BOLD Amsterdam voor u een bijzondere huismeesterservice ingericht. U krijgt een aanspreekpunt en de mogelijkheid
om ook online uw wensen aan te geven. De lijst met mogelijke diensten is eindeloos en kan worden uitgebreid naar uw wens.
Een huishoudelijke hulp, hondenuitlaatservice, autowasdienst, chauffeursservice, hulp bij verhuizing, bloemenbezorgdienst,
klussen in huis. You name it, we will arrange it. U bestelt deze diensten via de beheerder of eenvoudigweg online. Daarmee heeft
u dus altijd de beschikking over uw eigen hotel-services!

Our fundamental aim is for BOLD Amsterdam residents to be able to enjoy a personal service experience. In this
world-class accommodation you should lack for nothing. Among other amenities, BOLD Amsterdam offers a wine cellar,
gym, sauna, cinema, guest rooms and additional spaces for festivities and storage. These services are run by the homeowner
association and can be purchased through their booking system or subscription.
In BOLD Amsterdam an exceptional caretaker service has been set up for you. You will be allocated a contact and the
opportunity of letting us know your wishes online. The list of available services is endless and can be extended to suit your
requirements. A domestic worker, a dog walking service, a carwash, a chauffeur, assistance moving in, flower deliveries and
odd jobs around the house: You name it, we can arrange it. You can order these services through the manager or simply
online, putting your own hotel services at your disposal!
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loetje aan ‘t ij
- restaurant -

smaaqt

shelter
amsterdam

rem eiland &
pont 13

- club -

Sky Villas

a5

- food and drink -

a’dam
lookout
eye film museum

Wester Park

westergasfabriek complex
mossel & gin
- food bar -

il pecorino
- restaurant -

café modern
café ons

MOS

1 Michelin star restaurant

café de pont

HET COMFORT VAN UW SKY VILLA EN ALLE DIENSTEN EN VOORZIENINGEN IN BOLD
AMSTERDAM, ZOUDEN U BIJNA DOEN VERGETEN OP WELKE LOCATIE U ZICH EIGENLIJK

tolhuistuin

BEVINDT. DE ABSOLUTE TOP IN WOONBELEVING STAAT OP EEN BRUISENDE PLEK IN HET

wilhelmina dock

JORDAAN

westerstraat

eye-catcher
on the river ij
MONDIALE HART VAN AMSTERDAM. OP LOOP- EN FIETSAFSTAND BEVINDEN ZICH DE

- restaurant -

- cafe nol, winkel 43 - various markets -

HISTORISCHE GRACHTEN, DE THEATERS, STERRENRESTAURANTS EN ALLE MOGELIJKE

noordermarkt

central station
a’dam

VOORZIENINGEN VAN HET RIJKE CENTRUM VAN DE STAD.

- restaurant bordewijk - various markets - restaurant, bar & lounge -

5&33

a10

van ‘t spit

het
scheepvaartmuseum

food halls

- restaurant -

a10

Librije’s Zusje

2 Michelin star restaurant
Amstel

COSMOPOLITANS LIKE BOLD AMSTERDAM

The comfort of your Sky Villa and all services and amenities in

U reist veel en heeft een druk leven dat zich afspeelt op meerdere

BOLD Amsterdam almost make you forget where you actually

plekken ter wereld. Vanuit BOLD Amsterdam bent u in 10

are. The absolute pinnacle in living experience is in a bustling

minuten lopen (inclusief de permanente veerverbinding over het

place in the cosmopolitan heart of Amsterdam. Within walking

IJ) op het Centraal Station van Amsterdam. Van daaruit bent u

and cycling distance of the historic canals, theatres, Michelin star

binnen 20 minuten in de vertrekhal van Schiphol (AMS) Airport

restaurants and all imaginable amenities in the rich city centre.

en vliegt u naar uw bestemming. Vergelijkt u dit maar eens met
Vondel Park

OUDE PIJP

een woonplek midden in het centrum van Londen of Parijs. Telt u

COSMOPOLITANS LIKE BOLD AMSTERDAM

daar de ligging aan de rivier en de geweldige woonbeleving bij op,

You travel a lot and have a busy life in several places around the

dan is de keuze voor een Sky Villa in BOLD Amsterdam werkelijk

world. From BOLD Amsterdam you are just five minutes’ walk

een hele mooie.

(including a short crossing on the permanent ferry over the IJ)
from Amsterdam’s Central Station. Ten minutes later you can be

Ciel Bleu Restaurant
2 Michelin star restaurant

DE PIJP

Yamazato Restaurant
1 Michelin star restaurant

Amstel

schiphol

- about 30 minutes -

in the departure hall of Schiphol (AMS) Airport ready to fly to

Het centrum van Amsterdam heeft een enorme aantrekkingskracht

your destination. Try comparing this with a home in the centre

op jonge creatieve denkers, bankiers, internetondernemers en

of London or Paris. Add to this the location on the river and the

ook toeristen. Niet zo gek, overigens. De stad heeft inwoners

great living experience, then choosing to live in a Sky Villa in

uit 160 landen, er zijn 26 theaters, 51 musea, 9.000 historische

BOLD Amsterdam really was the right one.

gebouwen, 165 grachten en maar liefst 1.200 restaurants, bars en

a1

Beatrix Park

THE SILENCE WHEN YOU NEED IT

hotels. De stad is een geweldige mix van historische grandeur,

SILENCE WHEN YOU NEED IT

media en nieuwe economie. Toch is van de 24-uurs drukte van

The centre of Amsterdam has a huge attraction for young,

Amsterdam in BOLD weinig te merken. Geniet op verre hoogte

creative thinkers, bankers, internet entrepreneurs and tourists.

in het serene Overhoeks van uw eigen oase van rust, middenin

That’s hardly surprising. The city has residents from 160

de altijd razende stad.

countries, there are 26 theatres, 51 museums, 9,000 historic
buildings, 165 canals and no fewer than 1,200 restaurants, bars

a4

and hotels. The city is a glorious mixture of historic grandeur,
media and new economy. And yet in BOLD you notice little of
the 24-hour hubbub of Amsterdam’s city life. From the remote
height in the serene Overhoeks district, enjoy your own oasis of

Amstel Park

calm at the heart of the permanently scurrying city.

Amstel
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a2

Amsterdam
Central Station
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Smartphone
at your service
IN UW SKY VILLA IS VEEL ZOGENAAMDE DOMOTICA AANWEZIG, DIE HET LEVEN AANGENAAM EN
GEMAKKELIJK MAAKT. DAARNAAST KUNT U HET BEHEER VAN ENERGIE TOT EN MET HET AANBIEDEN
EN BEZORGEN VAN PAKKETJES MET UW SMARTPHONE REGELEN. HIERONDER GEVEN WE U EEN AANTAL
VOORBEELDEN.

BRINGME BOX

Your Sky Villa features a lot of domotics, or home automation, that makes

In BOLD Amsterdam wordt in de lobby een wand ingericht met

life pleasant and convenient. In addition, you can use your smartphone to

afsluitbare kastruimte van verschillende formaten. Hier kunnen bezorgers

control all kinds of things from your energy management system to the

pakketzendingen in kwijt, die niet in uw postbus passen. Zij plaatsen

sending and receiving of parcels. A number of examples are listed below.

eenvoudigweg de pakketten in een van de afsluitbare boxen, appen u de code
en u kunt bij thuiskomst de box met de code openen en het pakket uitnemen.

BRINGME BOX

U hoeft hiervoor dus nooit meer thuis te blijven.

In BOLD Amsterdam, there is a wall in the lobby with various sized lockers.
They are used by delivery workers to leave any parcels that do not fit

PERSONAL SERVICES

through your letterbox. They simply place the parcels in one of the lockers,

Wat betreft de mogelijkheden voor aanvullende diensten geven wij aan: ‘the

send you the code by WhatsApp and when you get home, you can use it to

sky is the limit’. De VvE in BOLD Amsterdam gaat een contract aan met een

open the locker and remove your parcel. This means you never have to stay

ervaren dienstverlener in services van internationaal niveau voor bewoners

at home again.

van appartementen in de hogere klasse.
PERSONAL SERVICES
In BOLD Amsterdam is veel, zo niet alles voor u geregeld. Hoe fijn is het

As far as the choice of supplementary services is concerned, the sky’s the

dan, om thuis te komen in een sfeervol topappartement, waar u met uw

limit. The homeowner association at BOLD Amsterdam has signed a

smartphone aangeeft waar en wanneer u de verlichting ingeschakeld wilt

contract with a company experienced in providing world-class services to

hebben. Ook de kleur, hoeveelheid licht en ambiance kunt u instellen vanuit

residents of higher class apartments.

uw luie stoel. Datzelfde geldt (optioneel) voor de gordijnen en zonneschermen,
die eveneens gekoppeld kunnen worden aan het domoticasysteem van uw

At BOLD Amsterdam a great many things, if not everything, can be

woning. Zo heeft u, op een slimme en eenvoudige manier, alle controle over

arranged for you. So how wonderful would it be to come home to a

het licht én de lichtinval in uw Sky Villa.

gorgeous, premium apartment where you can use your smartphone to
indicate where and when you want the lights switched on. You can also set
the colour, lighting levels and ambiance from the comfort of your favourite
chair. The same option applies to the curtains and blinds, which can also be
connected to your home’s domotics system, giving you smart and simple
control over your Sky Villa’s natural and artificial lighting.
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a clear mind
in a healthy body

PROFESSIONAL GYM

PROFESSIONAL GYM

U werkt hard en heeft een druk bestaan. Om in optimale conditie te blijven,

You work hard and lead a busy life. In order to keep in top physical

heeft BOLD Amsterdam een hoogwaardige sportschool ingericht, die

condition, BOLD Amsterdam has installed a premium gym that is run

wordt geëxploiteerd door de VvE in samenwerking met een professionele

by the homeowner association in collaboration with a professional

ondernemer. Splinternieuwe trainingsapparaten en -methodieken helpen u

entrepreneur. Brand new training equipment and methods will help you

om gezond en fit te blijven. Hiervoor hoeft u alleen maar in de lift te stappen,

keep fit. All you need to do is step into the lift or, better still, take the stairs.

of (nog beter) de trap te nemen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden voor u, om

There are of course possibilities for you to work out under the supervision

met uw eigen personal trainer aan de slag te gaan.

of your own personal trainer.

WELNESS & SAUNA

WELLNESS & SAUNA

Niets zo fijn om na een drukke dag of het sporten te genieten van een

After a busy day or tough workout, nothing beats enjoying a relaxing visit

ontspannend bezoek aan de sauna. In BOLD Amsterdam zijn deze inpandige

to the sauna. At BOLD Amsterdam, there are in-house facilities that can be

voorzieningen eenvoudigweg via de app te reserveren. De sauna maakt

booked via the app. The sauna is part of the building’s general spaces and

onderdeel uit van de algemene ruimten in het gebouw en is exclusief voor

is available exclusively to residents of BOLD Amsterdam. After your sauna,

de bewoners van BOLD Amsterdam beschikbaar. Uiteraard kunt u na uw

you can of course go straight into the adjoining shower room to freshen up.

sauna bezoek direct in de naastgelegen sanitaire ruimte terecht, voor wat
verfrissing.
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hospitality
without boundaries

THE WINECELLAR

THE WINE CELLAR

U heeft een collectie topwijnen die u graag wilt opslaan en gebruiken,

You have a collection of top wines that you would like to store and use

wanneer u dat nodig acht. In BOLD Amsterdam wordt een ruime en

whenever you want. At BOLD Amsterdam, there is a spacious managed

beheerde wijnkelder ingericht, waar uw wijnen dichtbij en in goede handen

wine cellar where your wines are close to you and in good hands.

zijn. In de wijnkelder heerst een stabiele temperatuur die goed is voor uw

The wine cellar is kept undisturbed in the dark at a stable temperature

wijnen, de luchtvochtigheidsgraad is optimaal, het is goed geventileerd,

under optimum humidity levels and with correct ventilation. If you let us

donker en vrij van beweging. U geeft uw kostbare wijnen aan ons in beheer,

look after your valuable wines, we will make sure they age under the best

wij zorgen ervoor dat deze onder de optimale omstandigheden kunnen

conditions possible. The storage and management charges will appear on

rijpen. De kosten voor de opslag en het beheer worden u maandelijks in het

your monthly service statement.

Winecellar

Theater room

serviceoverzicht belast.
HOTEL ROOM
HOTEL ROOM

Of course you have enough room in your Sky Villa to put up a few guests.

Natuurlijk heeft u voldoende ruimte in uw Sky Villa om enkele logés uit

However, there may be times when you want to invite over a large number

te nodigen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u een groot aantal relaties,

of relatives, friends or other guests who cannot be accommodated in your

familie of gasten over laat komen, die u niet kunt onderbrengen in uw eigen

own premium apartment. BOLD Amsterdam has borne your extensive

topappartement. BOLD Amsterdam heeft gerekend op uw uitgebreide

network in mind. On the 4th floor, there are several exclusive hotel rooms

netwerk. Op de 4 verdieping zijn enkele exclusieve hotelkamers beschikbaar

available for your guests. These are managed by the homeowner association

voor uw gasten. Deze worden geëxploiteerd door de VvE en zijn eenvoudig

and booking them is no problem.

e

te reserveren.
THEATRE ROOM
THEATER ROOM

Although the EYE Film Museum with its beautiful cinemas is just a stone’s

Hoewel het EYE Filmmuseum met haar prachtige filmzalen op steenworp

throw away, you can also use your own theatre and function room in

afstand is gelegen, kunt u ook gebruik maken van uw eigen bioscoop- en

BOLD Amsterdam. It’s an excellent venue for your reception, company

feestruimte in BOLD Amsterdam. Een uitstekende gelegenheid voor uw

presentation or jubilee celebration. When booking the multipurpose room,

receptie, bedrijfspresentatie of jubileumviering. De reservering van de

you can also add full catering and fitting décor. You can book the room

multifunctionele ruimte kan mogelijk zelfs worden uitgebreid met een

using the special BOLD Amsterdam residents’ app on your smartphone.

volledig verzorgde catering en passende aankleding. U boekt de ruimte via

You can also discuss your requirements in greater detail at reception.

de speciale BOLD Amsterdam bewonersapp op uw smartphone. U kunt

The room is managed and operated by the homeowner association.

natuurlijk ook bij de receptie terecht voor een uitgebreide bespreking van uw
wensen. De ruimte wordt beheerd en geëxploiteerd door de VvE.

Hotel room
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SKY VILLAS

A M ST E R DA M

for personal information?
Are you interested in one of our homes or would you like to know more about the financial possibilities when buying a home in BOLD?
Then contact Christies, Makelaarskantoor Carla van de Brink or VORM Finance.
CHRISTIE’S INTERNATIONAL REAL ESTATE NETHERLANDS | R365’
Amsterdam Office
Herengracht 454
1017 CA Amsterdam
The Netherlands
Office +31 (0)20-2420888
amsterdam@r365.nl
www.christiesrealestate.com | www.r365.nl
ESTATE AGENCY CARLA VAN DEN BRINK
De Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
The Netherlands
office: +31 (0) 20 - 671 72 72
info@vandenbrink.nl
www.vandenbrink.nl
VORM FINANCE
Oost-Voorstraat 75
NL-3262 JH Oud-Beijerland
T +31 (0)186 - 618 777
m.bijl@vorm.nl

Disclaimer
©VORM. Nothing in this brochure may be used by third parties without the written permission of VORM Holding BV, registered in Papendrecht.
This document was compiled using provisional information. The artist’s impressions and furnishing suggestions are intended purely to give an impression of the homes and the surroundings.
The specified dimensions are indicative. No rights can be derived from the texts, furnishing suggestions or artist’s impressions. Oktober 2018.
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