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AANNEMERONTWIKKELING EN VERKOOP

Bouwgroep Horsman & Co

2e Poellaan 12

2161 CJ Lisse

T 0252 - 41 31 55

E info@horsman.nl

BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

T 088 712 26 36

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

Heemborgh Makelaars

Hoofdstraat 142

2181 EH Hillegom

T 0252 - 51 64 13

E nieuwbouwhillegom@heemborgh.nl

 

INFORMATIE EN VERKOOP

VOSSEPOLDER – HILLEGOM
18 APPARTEMENTEN

“WAT EEN VRIJ UITZICHT, ECHT 
EEN UNIEK PLEKJE OM TE WONEN.”

VRIJ ZICHT OP WATER
Op een prachtige locatie in Vossepolder komt een kleinschalig 

appartementengebouw met 18 appartementen. Wie hier 

woont, heeft elke dag opnieuw vrij uitzicht op het water en/of 

de uitgestrekte weilanden voor de deur. De balkons zijn op het 

zuidoosten en noordwesten georiënteerd, waardoor je op een 

mooie dag verzekerd bent van de middag- of avondzon. 

 

COMFORT EN PRIVACY
Kom straks aanrijden en parkeer je auto op je privéparkeerplaats 

in de stallingsgarage op de begane grond. Je vervolgt je weg 

binnendoor naar boven. Veilig, droog en indien gewenst met 

de lift. Op de 1e verdieping zitten van alle appartementen de 

bergingen en 2 prachtige appartementen met groot terras. 

Doordat het wonen pas op de 1e verdieping begint, kijk je altijd 

mooi vrij uit en geniet je van volop privacy. 

WONEN AAN DE RAND VAN HILLEGOM MET 
VRIJ UITZICHT OVER HET DORP OF DE POLDER

Vossepolder is een woonwijk met nieuwbouw in het noordoosten van Hillegom, die al voor een deel 

klaar is. Deze fase bestaat uit 46 eengezinswoningen en 18 appartementen. Het dorp ligt midden in de 

Bollenstreek, centraal tussen Haarlem, Amsterdam en Leiden. Met de auto ben je binnen 15 minuten 

in Haarlem. Ook zijn het gezellige centrum, het strand en de duinen dichtbij. Hillegom heeft goede 

openbaar vervoer voorzieningen en heeft een eigen NS station.

OVERZICHT LIGGING BOUWNUMMERS

VOORZIJDE ACHTERZIJDE

MEER WETEN? 
KIJK OP WWW.NIEUWBOUW-VOSSEPOLDER.NL
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Uitkijkend over de wijk Vossepolder Uitkijkend over de Ringvaart



BOUWNUMMER 53* - TYPE B1 BOUWNUMMER 54* - TYPE A2 BOUWNUMMER 62* - TYPE A3

Aan de kant van de Ringvaart woon je heerlijk vrij 

en geniet je van een balkon op het zuidoosten. 

Dat betekent dat je van de vroege ochtend tot 

begin van de avond de zon hebt. En binnen, daar 

is het minstens zo fijn. Door de grote ramen tot 

aan de grond kijk je zelfs zittend op de bank mooi 

uit naar de boten die langsvaren. Dit appartement 

ligt op de 3e verdieping en is (net als alle andere 

appartementen) bereikbaar met de lift. 

• Woonoppervlakte 83 m²

• 2 slaapkamers

• Balkon op het zuidoosten met zicht op het water

• Eigen parkeerplaats op de begane grond

• Berging op de eerste verdieping

Koopsom type B1 vanaf € 360.000,- v.o.n.

Kom binnen in dit fijne hoekappartement. De 

vele verdiepingshoge ramen en de openslaande 

deuren in de woonkamer met open keuken laten 

je optimaal van het uitzicht genieten. En wat is 

het altijd heerlijk licht binnen! In de badkamer is 

ruimte voor een inloopdouche en wastafel. Het 

toilet is apart. De wasmachine, die kun je kwijt in 

de inpandige berging.

• Woonoppervlakte 79 m²

• 2 slaapkamers

• Balkon op het noordwesten met middag-/

 avondzon

• Eigen parkeerplaats op de begane grond

• Berging op de eerste verdieping

Koopsom type A2 vanaf € 340.000,- v.o.n.

Onder de schuine kap van het appartementen-

gebouw gaan 4 prachtige appartementen schuil. 

Deze appartementen zijn heerlijk ruim en hebben 

een woonkamer met open keuken, voorzien van 

een prachtige raampartij. De extra verdiepings-

hoogte en zichtbare kapvorm zorgen voor veel 

sfeer. En moet je je eens voorstellen hoe fantas-

tisch je hier uitkijkt op de omgeving. 

• Woonoppervlakte 80 m²

• 2 ruime slaapkamers

• Balkon op het noordwesten

• Eigen parkeerplaats op de begane grond

• Berging op de eerste verdieping

Koopsom type B3 € 357.000,- v.o.n.

*Kijk voor de overige bouwnummers en informatie op de website. *Kijk voor de overige bouwnummers en informatie op de website. *Kijk voor de overige bouwnummers en informatie op de website.


