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Welkom thuis in Corso’21
Van een hoekappartement op de begane grond tot een penthouse
op de bovenste verdieping: ieder appartement is energiezuinig.
De voormalige gasfabriek is volledig gestript en voorzien van hedendaags
wooncomfort. Van de beste isolatie tot handige aansluitpunten voor snel internet:
jouw appartement wordt toekomstproof. Wij zorgen voor een hoogwaardige
afwerking. Welkom thuis in Corso’21.

De voordelen van wonen in Corso'21
Grote raampartijen, veel daglicht

Creëer je eigen werkplek

Lift aanwezig

Hoogwaardige afwerking en sanitair

Geïsoleerd volgens de nieuwbouweisen

Alles is nieuw, gebouw wordt vanaf het

Eigen parkeerplaats

betonskelet opnieuw opgebouwd

Maak kennis met jouw
betaalbare droomwoning
Ieder appartement in appartementencomplex Corso’21 vormt
de perfecte woning voor jong en oud op de huizenmarkt.
De woonoppervlaktes variëren van 33 tot 100 m2. Kies je voor
een studio of wil je toch een extra slaapkamer, er is genoeg
variatie. Bekijk de plattegronden van alle appartementen
op de website.

Van robuuste gasfabriek naar
sfeervolle woonplek
In de vorige eeuw speelde de gasfabriek in Hillegom een belangrijke
rol in het leven van de inwoners van Hillegom en omstreken. Na een
grondige metamorfose is het gebouw anno 2021 opnieuw een bruisende
ontmoetingsplek. Dit keer als sfeervolle woonlocatie met appartementen,
penthouses, een ruime lift, je eigen buitenruimte en een privé
parkeerplek. Als je daar geen energie van krijgt!

Hillegom bloeit!
Het bruisende Hillegom ligt in de
bollenstreek en heeft een perfecte treinverbinding van
circa 10 minuten naar Haarlem en Leiden. Zomers sta je binnen
een halfuur met je voetjes in het zand van Zandvoort of Noordwijk
aan Zee. Ook in Hillegom zelf heb je niets te klagen, met keuze uit
goede restaurants, gezellige cafés, bekende supermarkten, smakelijke
delicatessezaken, volop sportclubs, een eigen zwembad, de bibliotheek,
diverse basisscholen en zelfs een middelbare school.

De natuur is hier je beste buur
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen met de prachtige looproutes
door de rustieke duinen. De Waterleidingduinen zijn een fantastisch mooie
plek voor een wandeling of een fanatiek rondje joggen. Ook de fietsroutes
in de regio bieden je volop natuurpracht tijdens ieder jaargetijde. Uiteraard
mag een tocht langs de bollenvelden en de Keukenhof in het voorjaar niet
ontbreken. Hier is de natuur je beste buur.

Plattegronden
Bekijk alle 17 plattegronden
op corso21.nl.
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Hoofdstraat 160-162, Hillegom

0252 – 53 01 19
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