
HILLEGOM BRUIST! 
Door deze unieke ligging pak je alles mee, want vanuit 

Hillegom is alles mogelijk. Ga bijvoorbeeld met een  

bootje door de bollenvelden, fiets binnen 15 minuten naar 

de waterleidingduinen & door naar het strand, maar ook 

Schiphol bereik je met de auto binnen 15 minuten!

Een gezellig centrum met de belangrijkste winkels voor 

de dagelijkse inkopen, zo vind je verschillende super- 

 
markten en drogisten om de hoek. Naast de standaard 

(maar belangrijke!) HEMA, slager, bakker etc. heeft de 

Hoofdstraat ook juist de leuke bijzondere winkeltjes. 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de  

plaatselijke horeca! Pak één van de vele terrasjes voor 

bijvoorbeeld een heerlijke vegan lunch, een lekker koffie 

met ijs of juist een borrelplank met een speciaal biertje. MEESTERLIJK WONEN IN DE BOAZSCHOOL TE HILLEGOM

18 STOERE LOFTS

Hoofdstraat 160-162
2182 EP Hillegom
0252 - 53 01 19
nieuwbouw@hofzichtmakelaars.nl

Verkoopmakelaar

BOAZ LOFTS
De appartementen variëren van circa 31 tot ruim 46 vier-

kante meter en zijn dus praktisch ingedeeld waardoor het 

veel ruimer voelt. Zodra je binnenkomt is er ruimte gere-

serveerd voor de keuken en het sanitair, de woonkamer 

heeft een hoog plafond en de slaapkamer is een verdie-

ping hoger (entresol in dezelfde ruimte) gesitueerd.

En dit alles ook nog eens goed betaalbaar! 

We starten namelijk vanaf een koopsom van € 175.000,- 

V.O.N. maar bieden verschillende mogelijkheden om de 

financiering makkelijker te maken. Let op, op de woningen 

rust een zelfbewoningsplicht.

B O A Z S C H O O L H I L L E G O M . N L



STOERE LOFTS 
Tegen het centrum aan - in de voormalige muziek-

school - worden 18 lofts gerealiseerd, waarvan er 13 in 

verhuur/verkoop gaan. 

De Boaz school functioneerde vroeger als basisschool, 

deed vervolgens dienst als balletschool en muziekschool. 

Als laatst in gebruik geweest door kunstenaarscollectief  

De School. Door de renovatie van het pand blijft de  

karakteristieke uitstraling bewaard, maar voelt het straks 

als nieuw. We zorgen voor de basisvoorzieningen, nemen 

het sanitair voor onze rekening, evenals het keukenblok. 

Zoals je kunt zien heeft de Loft door deze fijne indeling 

het gevoel van ruimte, maar toch met een apart slaap-

gedeelte (op de entresol). Door de ca. vier meter hoge 

plafonds in het leefgedeelte en de grote ramen heb je 

veel daglicht in de woning.

Deze lofts zijn perfect voor de starter! Die er van houdt 

om lekker het dorp in te lopen en een terrasje te pakken,  

maar ook snel (via het openbaar vervoer) de grotere  

steden wil bereiken. Wist je dat je met de NS sprinter 

maar 10 minuten onderweg bent naar Leiden of Haarlem?

PLATTEGRONDEN 
bekijk alle plattegronden op boazschoolhillegom.nl

APPARTEMENT 1

APPARTEMENT 12
APPARTEMENT 2

APPARTEMENT 11

Er zijn 9 huur/koopappartementen op de begane grond en 4 huur/koopappartementen 
op de 2e verdieping. Let op: De huurappartementen staan er niet tussen (10 t/m 14). 

De genoemde maten in deze floorplanners zijn buitenmaten. 
Bekijk alle plattegronden op boazschoolhillegom.nl 

De vermelde teksten, beelden, impressies, oppervlakten etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen 
geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden, derhalve kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.


