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The Otherist 

"Unique Finds"

If you often find yourself going the extra mile to hunt for unique stuff that

stands out from the crowd, The Otherist is just the store for you. Step into

the little store on Leliegracht to discover a treasure trove of uniquely

handmade products ranging from the quirky to the bizarre. From crockery

and home decor to fashion accessories and insect specimens, the store's

collection offers quite a lot. Of special note is the collection of funky

jewelry, perfect to make a unique style statement. The store's collection is

updated often, so you'll find newer delights with every visit.

 +31 20 320 0420  info@otherist.com  Leliegracht 6, Amsterdam
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Nic Nic Design, Antique and

Curiosa 

"Antiek en curiosa"

In de kleine Gasthuismolensteeg vindt u dit antiek- en curiosazaakje. Het

winkeltje biedt een gevarieerd aanbod van servies, lampen, glaswerk,

meubels en alle andere denkbare curiosa. Voor antiekverzamelaars is dit

uiteraard een zeer interessante plaats, maar ook voor degene die een

origineel en uniek cadeau zoekt, is dit een nuttig adres. De koopwaar is

soms heel bijzonder, soms ook zeer kitscherig, mooi, grappig of apart. De

prijzen kunnen voor sommige items voordelig zijn. Het aanblik van de

winkel vormt een zeer kleurrijk geheel en er is voor elk wat wils.

 +31 20 622 8523  info@nicnicdesign.com  Gasthuismolensteeg 5, Amsterdam
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Prinsheerlijk Antiques 

"Maak u klaar voor een kunstaanval"

Als u uw hand wil leggen op prachtig zeldzame Europees antiek, dan is

Prinsheerlijk Antinques de place to be. De grootste groothandelaar en

detaillist in het antieke circuit van de stad, de winkel slaat alles op van

meubelen en schilderijen tot statuten, spiegels, lantaarns en andere

artefacten. De verzamelobjecten zijn angstvallig bewaard gedurende een

periode van jaren en de winkel doet niet aan reproducties. Er komen

dagelijks nieuwe stukken bij Prinsheerlijk binnen en de artefacten kunnen

volgens u wensen worden gewijzigd. Voor vintage kunstliefhebbers is

deze plek een must om te bezoek.

 +31 20 638 6623  www.prinsheerlijkantiek.nl  Prinsengracht 579, Amsterdam
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Antiekcentrum Amsterdam 

"Overdekte kunst- en antiekmarkt"

Deze overdekte markt is een labyrint van bijzondere snuisterijen en

absoluut de moeite waard voor liefhebbers van antiek en curiosa, hoewel

ook wie van speelgoed uit de jaren vijftig houdt er aan zijn trekken komt.

Er zijn meer dan 80 kraampjes, ongeveer 80 vitrines en een gedeelte waar

ook particulieren koopwaar kunnen aanbieden. Overige zaken die hier

aangeboden worden, zijn onder andere spiegels, ceramiek, schilderijen,

goud- en zilverwerk, klokken en meubilair. Antiekcentrum De Looier

bevindt zich dicht bij het Leidseplein en kan vanaf daar makkelijk per tram

of te voet worden bereikt. Dit is ook een perfecte plaats om met slecht

weer de tijd door te brengen.

 +31 20 624 9038  www.antiekcentrumamste

rdam.nl/

 info@antiekcentrumamster

dam.nl

 Elandsgracht 109,

Amsterdam
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Affaire d'Eau 

"Sanitair Prachtig en Antiek"

Deze prachtige winkel heeft zich gespecialiseerd in antiek sanitair en het

is een showroom waar de antiek artikelen vakkundig gemaakt en in

originele staat terug te brengen. De ‘Vergeten antieks’ is waar de

winkeleigenaars originele gietijzeren baden op leeuwenpootjes, bad- en

douchekranen, wastafels op zuil en diverse antieke accessoires uitstellen.

Naast elementen uit de badkamer vindt u ook gootstenen, kranen en

slagershakblokken voor de keuken. De collectie sanitair is afkomstig uit

Europese en Noord-Amerikanen villa's, hotels, kasteeltjes en kloosters.

Affaire d’Eau heeft ook andere winkels in London, Parijs en Nieuwe York.

 +31 20 422 0411  www.affairedeau.com/nl/  info@affairedeau.com  Haarlemmerdijk 148,

Amsterdam
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