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Samen zijn we

Revaleiland 79, 83 en 87

Revaleiland 37, 41, 45, 57,
61, 65, 97, 101 en 105

Berging
Hal

Amsterdam
LIFE
Vrije sector huur
2-kamer appartement
Type 2H
Aantal: 3
Ca. 86,2 m2
Balkon
Ligging: noordwesten
Vanaf € 1.765,- p.m.
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Amsterdam
LIFE
Vrije sector huur
3-kamer appartement
Type 2E
Aantal: 9
Balkon
Ligging: noordwesten
Ca. 81,4 m2
Vanaf €1.815,- p.m.
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Deze plattegronden zijn met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter
geen rechten worden ontleend.
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Deze plattegronden zijn met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter
geen rechten worden ontleend.

* Maatvoering is in millimeters,
indicatief en kan aan geringe
wijzigingen onderhevig zijn.
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Schitterend wonen in de
Houthaven van Amsterdam
Op de plek waar vroeger vracht
schepen van over de hele wereld
hun hout losten, ontstaat nu een
prachtig nieuw stuk Amsterdam:
de Houthaven. Hier woont u vrij aan
het water, maar bent u ook zo in het
centrum van Amsterdam of in de
gezellige Spaarndammerbuurt.

Wonen op de mooiste plek
van Amsterdam
In het hart van de Houthaven
verrijst LIFE. Met 59 vrije
sector huurappartementen
voor betrokken 60-plussers.
Hier wonen straks mensen
die zorgen voor en geven om
elkaar. Die samen volop in
het leven staan.

Vrij wonen met uitzicht
op het water

In het LIFE gebouw komen
ook 39 sociale huurwoningen,
23 koopwoningen, horeca,
een buurtkamer, studio’s
van zorgorganisatie Cordaan
en een gezondheidscentrum.

Samen
zelfstandig
oud
worden

LIFE is in aanbouw op het levendige
Revaleiland in de Houthaven.
Een moderne nieuwe stadswijk
aan het IJ. Met groene parken,
belangrijke voorzieningen en de
gezellige Spaarndammerbuurt
om de hoek. In LIFE komt een
mix van appartementen rondom
een gezamenlijke binnentuin.

Moderne appartementen
met veel lichtinval
De 59 vrije sector huurapparte
menten variëren van 61 tot 87 m2
en beschikken allemaal over een
eigen terras of balkon met uitzicht
over de gracht of binnentuin.
Alle woningen zijn hoogwaardig
afgewerkt en beschikken over een
open keuken met inbouwapparatuur
van het merk Siemens. De luxe bad
kamer is volledig ingericht en is
voorzien van een douche, toilet,
dubbele wastafel en tegelwerk.
De woningen zijn zo ontworpen
dat ze levensloopbestendig zijn
en meegroeien met een mogelijke
toekomstige zorgvraag of het
gebruik van bijvoorbeeld een
rollator. Huurprijzen starten
vanaf circa € 1.395,- per maand
(excl. servicekosten).

De vernieuwe Spaarndammerbuurt
De Houthaven en de Spaarndam
merbuurt worden straks één ge
heel, rondom het groene Hout
havenpark. Dankzij de opening van
de Spaarndammertunnel is de
Spaarndammerdijk rustiger en vei
liger geworden. Bewoners van de
Houthaven kunnen straks te voet
via het mooie park gaan winkelen
in de Spaarndammerbuurt of daar
iets eten of drinken in de gezellige
horeca.

Dichtbij de gezellige Spaarndammerbuurt, met uitzicht op het IJ

• Supermarkten, winkels voor dagelijkse
boodschappen
• Restaurant en koffietentjes
• Basisschool Spaarndammerhout
• Westerpark
• Bushalte 22 en 48 naar CS en Sloterdijk
• Pont naar Noord bij Pontsteiger
• Verschillende horeca:
Boot & Co op Revaleiland
Bar Hout in de Spaarndammerschool
Café de Walvis in Spaarndammerstraat

De Spaarndammerbuurt is de afge
lopen jaren flink onder handen ge
nomen. Oude woningen zijn opge
knapt, straten en stoepen
gerepareerd en allerlei nieuwe bis
tro’s en winkels hebben hun intrek
genomen tussen de vertrouwde
buurtgenoten. Het resultaat: alle
gezelligheid van een echte Amster
damse wijk, maar dan wel in een
mooi, schoon en veilig jasje.
In het gebouw van LIFE vindt u
straks een apotheek, huisarts en
fysio. Op loopafstand vindt u onder
andere:

