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 JOZEFPARK
Wonen in een park in
het centrum van Hillegom

Wonen in een park in het centrum van Hillegom, in een bestaande 

en vertrouwde wijk. Zo de deur uitstappen en genieten van ruimte, 

gezelligheid en het buitenleven. Dat is wonen in Jozefpark. Op 

deze unieke en historische locatie worden 54 duurzame woningen 

gerealiseerd. Het project bestaat uit drie verschillende onderdelen: 

8 eengezinswoningen, 12 appartementen in de voormalige 

Jozefschool en het gebouw Crescendo telt 34 appartementen. 

Hiervan gaan 7 appartementen en 3 penthouses in verkoop. De 24 

overige appartementen in het gebouw Crescendo worden eind 2021 

voor verhuur aangeboden. Alle woningen worden energiezuinig 

en woonklaar opgeleverd. En met woonklaar bedoelen we; voor 

oplevering volledig afgewerkt en ingericht naar uw smaak. Zodat u 

er zo in kunt en direct kunt genieten van uw nieuwe thuis.
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Jozefpark

8 Eengezinswoningen

7 Appartementen
 Crescendo gebouw

24 Appartementen
 Crescendo gebouw

12 Appartementen
Jozefschool

3 Penthouses
 Crescendo gebouw

Koop totaal 18
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Legenda
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Eengezinswoningen

Jozefschool

Crescendo gebouw

Goed bereikbaar in het hart van de Bollenstreek

Het dorp Hillegom is centraal gelegen tussen 

Haarlem en Leiden. Via de uitvalswegen N208 

en N207 bereikt u gemakkelijk de A4 en A44 

richting Den Haag of Amsterdam. En binnen 10 

minuten fietsen bereikt u het NS-station Hillegom, 

vanaf hier bent u met de trein zo in Leiden of 

Haarlem. Houdt u van fietsen én de stad Haarlem? 

In ongeveer 40 minuten fietst u richting het 

centrum voor een dagje shoppen of een heerlijke 

lunch op een van de vele terrassen. Heeft u meer 

affiniteit met het strand, de duinen en prachtige 

bloemenvelden, ga dan voor een heerlijke fietsrit 

door de Bollenstreek.

WONEN IN EEN PARK

WONEN IN EEN BESTAANDE WIJK

CENTRAAL GELEGEN 
TUSSEN HAARLEM EN 
LEIDEN

IN HET CENTRUM VAN HILLEGOM, 
GEZELLIGE RESTAURANTS EN 
WINKELS

STRAND/DUINEN
Binnen een halfuurtje 
fietsen bent u bij het strand 
en de duinen.

HAARLEM
Binnen 20 minuten rijden 
(auto). Ontdek de leukste 
winkeltjes om te shoppen.

GEZELLIG 
DORPSCENTRUM
Op loopafstand. Lopend uw 
dagelijkse boodschappen 
doen.

BOLLENSTREEK
Ga eropuit en geniet in het 
voorjaar van de Keukenhof 
en de bollenvelden. Koop totaal 18

totaal 36Huur

8 Eengezinswoningen

7 Appartementen

24 Appartementen

12 Appartementen

3 Penthouses
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Speelplezier

Sport en recreatie

Eten en drinken

In en 
rondom Jozefpark
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Sport en recreatie

Bent u sportief en vindt u het heerlijk 

om dagelijks te bewegen? Hillegom 

heeft meerdere sportscholen en 

herbergt een heerlijk buitenzwembad; 

De Vosse. Hier trekt u tijdens de 

zomer uw baantje in het verwarmde 

wedstrijdbad. Kinderen vermaken zich 

in het recreatiebad met glijbaan en 

waterspeeltuin. Daarmee behoort De 

Vosse met haar heerlijke ligweide tot 

één van de mooiste buitenzwembaden 

van Nederland.

Woonboulevard Cruquius

Heeft u een woning in Jozefpark gekocht 

en bent u op zoek naar interieur ideeën? 

Bezoekt u dan eens Woonboulevard 

Cruquius. Steek de Ringvaart over en u 

bevindt zich binnen 15 minuten tussen 

zo’n 50 (woon)winkels. Hier vindt u de 

laatste trends op het gebied van wonen, 

lifestyle, sport, doe-het-zelf en tuin. 

Speelplezier

Naast de energieke activiteiten die 

op de sportclubs en in het zwembad 

plaatsvinden, is er rondom het 

Jozefpark vertier in overvloed te vinden 

voor de kinderen. Even uitwaaien en 

herten spotten in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen of uitrazen in een 

van de vele speeltuinen die Hillegom 

Eten en drinken

Vanuit het Jozefpark loopt u zo het 

gezellige centrum van Hillegom 

in. Meteen aan het begin, aan uw 

linkerhand, ziet u Murphy’s Law. Hier 

geniet u tijdens het drinken van een 

speciaalbiertje van de live muziek die 

hier frequent wordt gespeeld. Als u 

verder het centrum in loopt herkent 

u meteen de begrippen waar dit 

koopcentrum zo graag bekend om staat. 

Bent u een liefhebber en beoefenaar 

van balsporten? Hillegom biedt een 

keur aan mogelijkheden, voor de 

teamsporter als ook voor de individuele 

sporter. Zo is Squash-Hillegom met 

zijn 10 banen bekend in de gehele 

regio, wordt voetbalclub S.V. Hillegom 

alom geprezen voor de prima sfeer en 

nieuwe, indrukwekkende accommodatie 

en beschikt de Hillegomse Tennis Club 

met haar 17 perfect onderhouden 

gravelbanen over een prachtig park.

Hier kunt u makkelijk een dagdeel 

vertoeven en op zoek gaan naar 

inspiratie voor uw woning. Natuurlijk 

wordt ook gedacht aan de inwendige 

mens. De voorpret en het vooruitzicht 

op het betrekken van uw nieuwe woning 

gaat nu écht beginnen. 

Bloemrijk, karakteristiek en aangenaam. 

Hier komt u graag voor een snelle 

boodschap of een heerlijk verblijf bij 

de ca. 30 horeca-gelegenheden die 

het centrum van Hillegom telt. Of het 

nu een gezellig samenzijn betreft bij 

Café ThuyS, een pannenkoek eten bij 

De Soete Suikerbol of een uitgebreid 

arrangement bij Hotel Villa Flora. 

Hillegom heeft het allemaal! 

rijk is. Stap in de auto en binnen 10 

minuten bent u zelfs in de grootste 

speeltuin van Europa; Linnaeushof. Met 

zo’n 350 speeltoestellen in de binnen- 

en buitenspeeltuin kunt u hier een hele 

dag vertoeven.

In de omgeving van Jozefpark zijn ontzettend veel leuke dingen te doen en te 

beleven, voor zowel jong als oud. Niet alleen voor de dagelijkse activiteiten, 

maar ook voor recreatieve en sportieve uitjes kunt u in de buurt terecht. Te 

voet naar de supermarkt of de bibliotheek, op de fiets naar het zwembad of 

de sportclub en met de auto richting het strand of de woonboulevard. Het is 

allemaal mogelijk. Ook voor de watersporter. Via De Haven van Hillegom en de 

Ringvaart bevindt u zich met de boot op een schitterende route naar Haarlem 

en de Kagerplassen, waar u heerlijk kunt ontspannen en alle ruimte heeft om te 

zwemmen of te suppen.

In het voorjaar is Hillegom een echte toeristische trekpleister. Van heinde 

en verre komen mensen dan richting de Bollenstreek om het op 5 kilometer 

gelegen Keukenhof te bezoeken en om te genieten van het Bloemencorso 

dat ook door Hillegom trekt. Wist u dat dit internationale bloemenfestijn 

zelfs haar oorsprong vond in Hillegom? In 1947 organiseerde een Hillegomse 

amarylliskweker voor het eerst de wereldbefaamde bloemenparade.

Woonboulevard Cruqius
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Een woonklaar concept

Wat betekent woonklaar in Jozefpark:

De woning is voorzien van een luxe SieMatic 

keuken inclusief Siemens inbouwapparatuur.

De wanden zijn gesaust en afgewerkt met 

vliesbehang.

De vloeren zijn afgewerkt met fraai PVC naar 

keuze en vloerverwarming.

Tussen de hal en woonkamer wordt een 

industriële stalen deur geplaatst.

Op de begane grond worden stompe deuren en 

houten kozijnen geplaatst.

De badkamer is voorzien van tijdloos Villeroy & 

Boch sanitair en kranen van Hans Grohe.

De woning heeft een EPC van 0, wat betekent 

dat de energiekosten laag zijn. 

Uw smaak

Kleuren en materialen zijn zo persoonlijk, die 

keuzes laten we aan u. Na aankoop van de 

woning kan in de showroom de finishing touch 

worden uitgezocht. Wilt u liever iets heel anders, 

ook dat is bespreekbaar. Eventueel meerwerk 

kan worden meegenomen in de koopsom, zo 

kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de 

hypothecaire aftrek.

Kant-en-klaar bij oplevering

Hoe fijn is het om bij oplevering al een kant-

en-klaar huis binnen te stappen. Geen zorgen 

om het plaatsen van de keuken of de afwerking 

van de wanden en vloeren, alles is klaar om in 

gebruik te nemen. 

Klussen, echt niet!

Verhuizen kan snel na oplevering, er hoeft 

namelijk niet geklust te worden. Geen afspraken 

met leveranciers of vakmensen. Geen zorgen bij 

installaties van nieuwe apparatuur. Alles is al voor 

u gedaan. Dat scheelt een hoop tijd en stress.

Kant-en-klare woningen naar eigen smaak. Alle eengezinswoningen en 

appartementen in Jozefpark zijn bij oplevering volledig ingericht met een 

keuken, badkamer en afgewerkte wanden, vloeren en plafonds. Zo kunt u 

direct genieten van uw nieuwe thuis.
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Vogelvlucht
IMPRESSIE
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 Eengezinswoningen

De eengezinswoningen in Jozefpark zijn ruim 

150 m2 groot, hebben 4 slaapkamers en een 

terras aan het park. Deze woningen worden 

voorzien van een eigen parkeerplaats in een 

stallingsgarage, waarop zij zijn gebouwd, en 

zijn rechtstreeks vanuit de stallingsgarage 

te bereiken. De woningen zijn extra 

energiezuinig en uiteraard gasloos.  

Dit betekent dus niet alleen plezierig wonen, 

maar ook wonen volgens de nieuwste 

kwaliteitsstandaard. Daarnaast worden de 

woningen tot in de puntjes afgewerkt en zijn 

ze van alle gemakken voorzien.

Impressie voorgevel

Impressie achtergevel
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Begane

2 1345678

23 26

24 25

25 31 30

26 29

27 28

Eengezinswoning
Afgebeelde bouwnummers: 2, 4 & 6

Begane grond

Woonoppervlakte ca. 150 m2

Terras op het zuidwesten met uitzicht op 

het park

 4 slaapkamers: variërend van 7 m2 tot 20 m2

1:75
5m43210

Kenmerken
Inspiratie plattegronden

Eengezinswoningen
Bouwnummers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8

Genietan 
van het

 zonnige terras

 Privé stallingsgarage onder de woning,  

met opgang naar woongedeelte

 Zeer energiezuinig, all-electric, EPC 0; 

zonnepanelen en warmtepomp

 Woonklaar; tot in de puntjes afgewerkt 

voor oplevering

• Fraaie PVC vloer met vloerverwarming, 

hoogwaardige wand- en 

plafondafwerking

• Compleet ingerichte SieMatic keuken en 

badkamer van Villeroy & Boch

Optie tot uitbreiding 
van de woonkamer door 
een uitbouw van 1 20 m,

18 JOZEFPARK      hillegom Wonen, leven en genieten komen samen 19



Eerste

Wat een  
ruimte! 

Eengezinswoning
Afgebeelde bouwnummers: 2, 4 & 6

Eengezinswoning
Afgebeelde bouwnummers: 2, 4 & 6

Eerste verdieping

1:75
5m43210

1:75
5m43210

Genoeg ruimte voor 

een 4e slaapkamer, 

kantoorruimte of 

hobbykamer.

TweedeTweede verdieping

Optie voor een 
dakkapel
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GarageEengezinswoning
Afgebeelde bouwnummers: 2, 4 & 6

Privé stallingsgarage

1:75
5m43210

Een eigen parkeerplaats 

in de stallingsgarage met 

entree naar uw woning. 

Dit is écht 
thuiskomen

Optie tot afsluiting van de 
prive stallingsgarage
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van 135 m2 tot 165 m2. Parkeren kunt u in de 

stallingsgarage onder het Crescendo gebouw, 

waar u uw eigen parkeerplaats heeft.

Alle appartementen en penthouses in het 

Jozefpark worden tot in de puntjes afgewerkt 

en zijn van alle gemakken voorzien. Extra 

energiezuinig en uiteraard gasloos.

penthouses appartementen
De appartementen op de 4e verdieping 

hebben 2 slaapkamers en zijn circa 70 tot 

105 m2 groot met een mooi balkon, een 

hoog afwerkingsniveau en met ligging in 

het Jozefpark. De penthouses op de 5e 

verdieping hebben 3 ruime slaapkamers, een 

woonkamer met luxe keuken en een groot 

balkon. De grootte van de penthouses varieert 
Impressie penthouse

Impressie voorgevel
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Appartement
Afgebeelde bouwnummer: 27

2 1345678

23 26

24 25

25 31 30

26 29

27 28

Kenmerken
Inspiratie plattegrond

Appartementen
Bouwnummers: 25, 26, 27, 28, 29, 30 & 31

Woonoppervlakte 70 m2 tot 105 m2

2 slaapkamers: variërend van 12 m2 tot 21 m2

Ruime woonkamer met schuifpui  

naar het balkon

 Zeer energiezuinig, all-electric, EPC 0; 

zonnepanelen en warmtepomp

 Woonklaar; tot in de puntjes afgewerkt 

voor oplevering

• Fraaie PVC vloer met vloerverwarming, 

hoogwaardige wand- en 

plafondafwerking

• Compleet ingerichte SieMatic keuken en 

badkamer van Villeroy & Boch

Heerlijk 
uitzicht vanaf  
de 4e verdieping

1:75
5m43210

VierdeVierde verdieping
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Woonoppervlakte 135 m2 tot 165 m2

3 ruime slaapkamers:  

variërend van 14 m2 tot 25 m2 

Eigen parkeerplaats in stallingsgarage 

onder het Crescendo gebouw

Ruime woonkamer met luxe keuken

Groot terras, 72 m2

 Zeer energiezuinig, all-electric, EPC 0; 

zonnepanelen en warmtepomp

 Woonklaar; tot in de puntjes afgewerkt 

voor oplevering

• Fraaie PVC vloer met vloerverwarming, 

hoogwaardige wand- en 

plafondafwerking

• Compleet ingerichte SieMatic keuken en 

badkamer van Villeroy & Boch

Penthouse
Afgebeelde bouwnummer: 33

2 1345678

33

34

32

Penthouses
Bouwnummer: 32, 33 & 34

Kenmerken
Inspiratie plattegrond

Luxe wonen 
op het 

hoogste niveau

VijfdeVijfde verdieping
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Interieur
IMPRESSIE

Impressie penthouse
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Algemene ruimten, entree en parkeren

Zuinig in energie

Door goede isolatie en het gebruik van nieuwe 

technieken om de woning van warmte en stroom te 

voorzien wordt een nieuwbouwwoning in Jozefpark 

een slimme en groene keuze.

Met een lage EPC-waarde kunt u bij verschillende 

hypotheekverstrekkers in aanmerking komen voor 

een groene hypotheek of een duurzaamheidskorting. 

Niet alleen een lage energierekening, maar ook een 

voordelige hypotheek door duurzaam te wonen.

De woningen in Jozefpark worden opgeleverd met een 

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 0. Dit betekent dat de 

woning zeer energiezuinig is. Hoe lager de EPC-waarde, 

hoe zuiniger de woning.
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Stallingsruimte en oplaad-
ruimte voor (elektrische) 
fietsen en scootmobielen

0 Begane grond

Entree

Technische ruimte

Technische ruimte
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Lift

Fietsenstalling

Parkeren

-1 Stallingsgarage

Mogelijkheid tot opladen 
van elektrische auto.

Mogelijkheid tot opladen 
van elektrische fiets.

Met gezamelijke 
pakketbox, handig als 
u even niet thuis bent.
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Een woning kopen in Jozefpark
Van inschrijving tot ondertekening

Inschrijven
Tot en met 3 september 2020

Tot en met donderdag 3 september 

kunt u zich inschrijven voor een woning 

in Jozefpark. Uiterlijk 20.00 uur dient 

het inschrijfformulier in bezit te zijn van 

de makelaar. Na 17.30 uur kunt u de 

inschrijving uitsluitend digitaal doen via 

de website www.jozefpark-hillegom.nl 

Persoonlijk gesprek
In de week van 7 september 2020

Na de toewijzing vindt er in week 37 

(maandag t/m woensdag) een gesprek 

plaats met de makelaar, aannemer en 

ontwikkelaar. Tijdens dit gesprek zal een 

uitgebreide toelichting worden gegeven 

op het project en zal er een korte 

financiële toets plaatsvinden. Daarna zal 

er een afspraak worden ingepland voor 

ondertekening bij de notaris.

Ondertekening
In de week van 28 september 2020

In week 40 zal de ondertekening van de 

koop-/aannemingsovereenkomst bij de 

notaris plaatsvinden.

Neem voor meer informatie  
contact op met: 

Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Heereweg 231

2161 BG Lisse

0252 - 41 90 49

info@wilbrinkvandervlugt.nl

1. 3.2.

De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor, wanneer er meerdere inschrijvingen 
op een woning blijken te zijn, deze kandidaten uit te nodigen om een bieding te 
doen. Indien de ontwikkelaar overgaat tot deze procedure, voor één of meerdere 
bouwnummers, zullen de kandidaten in de week van 14 september 2020 uitgenodigd 
worden voor een gesprek met makelaar, aannemer en de ontwikkelaar. 

In verband met corona plannen wij graag op 
voorhand een afspraak met u in. Hierbij houden 
wij ons aan de richtlijnen van het RIVM:

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar
• Kom maximaal met 2 personen
• Gelieve niets aan te raken
• Geen handen schudden
• Bent u verkouden of grieperig? De makelaar 

verzet graag de afspraak

Tevens bieden wij ook de mogelijkeid aan om de 
ondertekening digitaal te doen. 
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Verhuur
Verhuur 36 appartementen
24 Crescendo gebouw | 12 Jozefschool

Ook voor mensen die graag willen huren op een 

fantastische locatie in Hillegom, biedt Jozefpark een 

unieke woonbeleving. 

Naast de 7 koopappartementen en 3 penthouses 

telt Jozefpark straks ook 36 duurzame 

huurappartementen met hoge kwaliteitsstandaard. 

Daarvan zullen er 24 worden gerealiseerd in het 

Crescendo gebouw, verspreid over de begane grond 

tot aan de 4e verdieping. In het voormalig Jozefschool 

gebouw zullen 12 huurappartementen worden 

gerealiseerd. De start verhuur staat nu gepland voor 

eind 2021. Voor meer informatie kunt u uw interesse 

opgeven via onze website www.jozefpark-hillegom.nl 

Wij zullen u dan verder op de hoogte houden omtrent 

de verhuur van deze duurzame appartementen.

24 Appartementen
 Crescendo gebouw

12 Appartementen
Jozefschool

Huur

Jozefschool

Crescendo gebouw

Disclaimer
De in de brochure opgenomen situatietekeningen, 

artist-impressions, perspectieven, plattegronden, 

maatvoering en omschrijving geven een goede 

indruk en sfeer van het gebodene, maar zijn 

informatief van aard. Deze stukken kunnen afwijken 

van de daadwerkelijke bouwkundige en technische 

uitvoering. Er kunnen dan ook geen rechten aan 

ontleend worden. De contractstukken behorende bij 

de koop- en aannemingsovereenkomst zijn juridisch 

bindend en zullen u, bij de makelaar, ter beschikking 

worden gesteld.
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Colofon

Makelaar

WWW.WILBRINKVANDERVLUGT.NL

0252 - 41 90 49

info@wilbrinkvandervlugt.nl

Aannemer

WWW.WEBOMA.NL

Ontwikkelaar

WWW.RENWARD.NL
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