De Hooch: contemporaine
architectuur, grenzeloze
luxe en persoonlijke service
Leven en wonen in Amsterdam op het niveau van wereldsteden
als New York, Parijs en Londen. In Oud-Zuid, op misschien wel de
allermooiste locatie van de stad, wordt er met de ontwikkeling van
De Hooch een nieuwe standaard voor exclusief wonen gezet.
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Marianne: ‘Daarbij worden alle appartementen volledig gepersonaliseerd afgebouwd. In samenwerking met een prominente interior designer stemmen de
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