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VOORWOORD

WONEN IN DE ROMANTIEK VAN TOEN, MET DE LUXE EN EXCLUSIVITEIT VAN NU
De zon zet de bomen langs de oprijlaan in een gouden gloed. Rijdend richting uw kasteel-appartement

voelt het bijna onwerkelijk aan. Alsof u vakantie heeft geboekt in een vijfsterrenhotel, ergens ver weg. 

Maar dit is dichtbij, dit is echt. Een echt kasteel in de groene beslotenheid van een natuurgebied.

Welkom in Residence Boseilanden.

Op deze plek ervaart u de absolute vrijheid van buiten wonen. Recreatiegebied De Boseilanden is 

een groene long tussen twee andere natuurgebieden. Het is een uitgelezen plek die gemaakt is voor een 

andere woonbeleving dan u gewend bent. Die vindt u hier, in Residence Boseilanden. Niet alleen door de 

bijzondere ligging, ook door de unieke architectuur, die herinneringen oproept aan de romantiek van toen. 

Maar vooral ook door de exclusiviteit waarmee Residence Boseilanden is vormgegeven.

Slechts zestien appartementen telt het gebouw, verdeeld over zes woonlagen. Alleen dat aantal al 

geeft u een idee van die exclusiviteit. De uitvoering van elk van de villa-appartementen houdt daarmee 

gelijke tred. Binnen vindt u een woonoppervlakte die maximaal woonplezier garandeert, buiten een 

privé terras of balkon dat u laat ervaren wat het is om als 21ste eeuwse kasteelheer of -vrouw te leven.

Residence Boseilanden onderscheidt zich van alle bestaande woonvormen in Nederland door een luxe 

appartement zonder zorgen te combineren met het genot van een grote besloten kasteeltuin, exclusief 

voor bewoners. Het is een nieuw en exclusief woonconcept dat het beste van twee werelden samenvoegt. 

Hier wordt geschiedenis geschreven ! En u kunt binnenkort tot de selecte groep bevoorrechte bewoners 

behoren!
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UW RESIDENTIE
IS GERESERVEERD!
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HIER WORDT 
GESCHIEDENIS 
GESCHREVEN, 
MET EEN GEBOUW 
DAT UNIEK IS 
VOOR NEDERLAND

MY CASTLE
MY HOME
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GEEN GEBOUW, MAAR EEN RESIDENTIE

Middenin het groen rijst een iconisch gebouw op: Residence Boseilanden. Het is 

niet alleen de vorm die de aandacht trekt, een vorm die meteen herinnert aan een 

authentiek kasteel. Het is ook de ervaring van die middeleeuwse romantiek. Door de 

situering van Residence Boseilanden op een perceel van ongekende afmetingen krijgt 

het gebouw nog meer allure. De kasteeltuin voor het gebouw meet maar liefst circa 4.800 

vierkante meter. Het is een tuin die het gezamenlijk eigendom is van alle bewoners. 

Stijlvol aangelegd en ingericht met fruitbomen en kleurrijke beplanting langs de paden 

met als eyecatcher een vijver met fontein als overgang naar het groene talud 

waarboven het gebouw uitrijst. De kasteeltuin wordt volledig ingericht, o.a. een tuinhuis 

met terras, een echt doolhof, een Jeu de Boules baan, zitbankjes, etc. De afwisseling van 

ronde en strakke vormen laten Residence Boseilanden speels uitkomen. De veelheid aan 

raampartijen rondom maakt dat u vanuit elk appartement optimaal kunt genieten van 

de rijke natuur van De Boseilanden. Binnen en buiten, met terrassen en balkons, alle 

georiënteerd op het zuiden.

Verdeeld over zes woonlagen vindt u zestien appartementen, in drie verschillende typen. 

The Gardens is de naam voor de drie appartementen die u het privilege van een privé tuin 

op de eerste (verhoogde) woonlaag garanderen. Met negen appartementen, genaamd 

The Lofts, op de tweede tot vierde woonlaag, beschikt u over een beschut loggiabalkon. 

Bij de hoekappartementen zijn deze een onderdeel van de kasteeltorens. En vanuit een 

van de vier The Penthouses laat de omgeving zich van haar mooiste kant zien. Voor welk 

type u ook kiest, in alle gevallen kiest u voor ruimte, voor exclusiviteit, voor veiligheid. 

Woonoppervlakten meten circa 180 tot circa 253 vierkante meter, een plafondhoogte 

van circa 2,76 meter versterkt de ruimtebeleving. Het geringe aantal appartementen 

per woonlaag geeft u het gevoel van wonen met alle privacy die wenselijk is.
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Residence Boseilanden. Het zijn twee woorden die samen het gehele verhaal vertellen. 

Het verhaal van een wonderschoon gebouw in een al even indrukwekkend decor. 

De contouren van een kasteel maken Residence Boseilanden herkenbaar uit duizenden.

De locatie doet de rest: een recreatiegebied waarin de groene signatuur voor altijd bewaard 

blijft, met in de directe omgeving hooguit een enkele boerderij en villa. Hier lijkt het alsof de 

tijd heeft stilgestaan. Maar hier begint ook de toekomst.

HET PLAN

EEN KASTEEL TOT IN DE 
KLEINSTE DETAILS

De entreezijde van het gebouw wordt voorzien van twee trappen en een bordes op het niveau 

van de eerste woonlaag. Via twee hoge houten toegangsdeuren bereikt u de grote entreehal 

met gebogen trap en fraaie vide. Vanzelfsprekend is hier ook de toegang tot de lift en het 

trappenhuis gesitueerd.



DE UITSTRALING VAN EEN LANDELIJKE 
OMGEVING, EN TOCH IN HET HART 
VAN DE RANDSTAD

DIRECTE OMGEVING VAN UW RESIDENTIE
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EEN LOCATIE OP HET KRUISPUNT 
VAN NATUURGEBIEDEN
Middenin een natuurgebied ligt Residence Boseilanden op een locatie die zich 

uitsluitend in superlatieven laat beschrijven. De natuur van De Boseilanden - 

drie kilometer lang - verbindt twee andere recreatiegebieden in de omgeving 

met elkaar: van de Groene Weelde tot park Zwaanshoek bij u pal voor de deur. 

Rondom De Boseilanden is nog veel meer natuur te vinden: die van recreatiegebied 

Spaarnwoude tot aan de Kagerplassen. Het is een groene buffer - van Noord naar Zuid - 

tussen de oprukkende verstedelijking, een groene buffer die voor altijd intact blijft.

Van West naar Oost loopt nog een andere belangrijke groene recreatieve verbinding, 

via het Duinpad naar de Ecologische Hoofdstructuur. Het is de groenstrook die vanaf 

het Noordzeestrand dwars door de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland naar 

de west flank van de Haarlemmermeer loopt. Het snijpunt van die twee overweldigende 

corridors is exact de plek waar straks Residentie Boseilanden verrijst. De allure van die 

bijzondere locatie herkent u straks al aan het adres waaronder het gebouw bekend zal 

zijn: Duinpad.

Het is een plek om de schoonheid van Nederland te herontdekken. Wandel door bossen 

of dwaal over duinenrijen. Fiets door polders en duingebieden of vaar over eeuwenoude 

verbindingsroutes tussen twee plaatsen. Residence Boseilanden geeft u niet alleen 

het woonplezier vanuit uw eigen luxueuze appartement, het is ook de ambiance in de 

directe omgeving die u elke dag laat genieten. Een plek waar de Randstad dichtbij is 

en tegelijk ver weg.
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BUITEN WONEN, MET TOCH ALLE 
FACILITEITEN OP KORTE AFSTAND
Recreatiegebied De Boseilanden ligt aan de west flank van de Haarlemmermeer, tussen plaatsen 

als Bennebroek, Heemstede en Hoofddorp. U heeft niet alleen groen en water dichtbij, maar 

ook alle faciliteiten van de steden in de buurt. Bijvoorbeeld die van Haarlem en Amsterdam - 

met Schiphol - zijn eenvoudig en file vrij te bereiken. En met de A4 en A9 in de nabijheid ligt 

het Nederlandse snelwegennet aan uw voeten.

VERDIEPINGSOVERZICHTEN

EERSTE WOONLAAG

TWEEDE WOONLAAG
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LOCATIE

1

4

3

6

VIJFDE WOONLAAG

13 14
2

5

VIERDE WOONLAAG

10 12
11

DERDE WOONLAAG

7 9
8

ZESDE WOONLAAG

15 16
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DE VADERLANDSE GESCHIEDENIS 
HERLEEFT IN DE BOSEILANDEN
Sluit uw ogen en stel u een kasteel voor. Tien tegen één reflecteren uw gedachten de 

architectuur van Residence Boseilanden. Niet verwonderlijk: architect Henk Duijzer 

van Bureau LUX verdiepte zich in de historie van de kenmerkende voorbeelden die 

ons land telt, zoals kasteel De Haar in Haarzuilens en Slot Loevestein in Het Land 

van Maas en Waal.

Met gebruikmaking van traditionele vormen als torens en kantelen is een gebouw 

ontstaan dat eer doet aan het verleden. En dat tegelijkertijd een eigentijdse 

interpretatie van de kastelen van lang geleden is. Materialen zijn geselecteerd 

met het oog op maximale esthetische waarde en degelijkheid. De technische opzet 

geeft u ook de zekerheid dat u hier een onbezorgde toekomst tegemoet gaat. 

Niet langer meer bent u afhankelijk van gas voor uw wooncomfort, maar van 

verwarmingsbronnen die geen gebruikmaken van fossiele brandstoffen. 

Ook aan veiligheid is veel aandacht besteed.

In een ambiance als deze mag een auto uiteraard niet detoneren. Daarom vindt 

u die terug in de parkeergarage onder het gebouw, bereikbaar via de oprijlaan. 

Ook is er het gemak van een eigen berging per appartement en is gedacht aan 

een separate fietsenberging.

TUIN IMPRESSIE

PARKEREN
BEZOEKERS

VIJVER MET 
FONTEIN

JEU DES 
BOULES

TERRAS

TUINHUIS

TERRAS TALUD

FIETSENBERGING

ENTREE

 DUINPAD

BEELDENTUIN

LABYRINT

FRUITBOMEN
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DRIE GARDEN APPARTEMENTEN
181 TOT 232 M2



BOUWNUMMER 1
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KENMERKEN
• Vierkamer-appartement, woonoppervlakte circa 232 m²

• Aangrenzend terras van circa 130 m² met uitzicht over de landschapstuin

• Living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede slaapkamer toegang tot eigen badkamer

• Extra werkkamer met toegang tot terras

• Inpandige bergruimte met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

DICHTERBIJ DE NATUUR 
KUNT U NIET KOMEN
Graag het comfort van een appartement, maar ook het plezier van een maximale buitenruimte? 

Kies voor een van de drie Garden-appartementen. Met bouwnummer 1 heeft u een terras van 

maar liefst 130 vierkante meter tot uw beschikking plus een beschut loggia terras in de toren. 

Ook binnen ontbreekt het u niet aan ruimte. Uw riante woonkamer gaat vergezeld van twee 

ruime slaapkamers, twee badkamers en een separate werkruimte.

16 RESIDENCE BOSEILANDEN

1

EERSTE WOONLAAG



INSPIRATIE IS 
ALLES WAT U 

NODIG HEEFT 
VOOR HET 
INTERIEUR

INTERIEUR IMPRESSIE
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BOUWNUMMER
2



BOUWNUMMER 2
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KENMERKEN

• Driekamer-appartement, woonoppervlakte circa 211 m²

• Aangrenzend terras van circa 137 m² met uitzicht over de landschapstuin

• Living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede slaap- of werkkamer met toegang tot eigen badkamer

• Inpandige bergruimte met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

DIT APPARTEMENT BESCHIKT OVER 
HET FRAAISTE EN GROOTSTE TERRAS
Vanaf uw brede terras kijkt u uit over de vijver, de tuin en de natuur van De Boseilanden. 

Het is uw dagelijkse panorama vanuit het Garden-appartement met bouwnummer 2. 

Naast een woonkamer van royale afmetingen heeft u het comfort van twee slaapkamers, 

beide met mogelijkheid voor een inloopkast en een eigen badkamer.

2

EERSTE WOONLAAG



BOUWNUMMER 3
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KENMERKEN
• Vierkamer-appartement, woonoppervlakte circa 181 m²

• Aangrenzend terras van circa 120 m² met uitzicht over de landschapstuin

• Living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede slaapkamer met toegang tot eigen badkamer

• Extra werkkamer

• Inpandige bergruimte met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

WAAR BINNEN EN BUITEN ONLOSMAKELIJK 
MET ELKAAR VERBONDEN ZIJN
Geeft u de voorkeur aan de extra privacy van een hoekappartement? Bouwnummer 3 

van The Gardens heeft die plezierige ligging. Vier kamers telt uw appartement, met de 

mogelijkheid om een kamer in te richten voor werken aan huis. En kijk vooral naar de 

afmetingen van uw terras, dat bij elkaar circa 120 vierkante meter groot is. Daarnaast 

beschikt dit appartement ook nog over een heerlijk beschut loggia terras.

3

EERSTE WOONLAAG
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NEGEN LOFT APPARTEMENTEN
180 TOT 233 M2



INTERIEUR IMPRESSIE
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JA, DIT IS WAT 
ER WORDT 
BEDOELD MET 
‘EEN KASTEEL 
VAN EEN HUIS’

BOUWNUMMERS
4, 7 & 10



BOUWNUMMERS 4, 7 & 10
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REALISEER UW WOONWENSEN IN ÉÉN 
VAN DE LOFT APPARTEMENTEN
Met oppervlakten van circa 232 vierkante meter is er niets wat u weerhoudt om uw eigen 

ideeën los te laten op The Lofts. Daar zijn deze (hoek)appartementen ook voor bedoeld: u de 

vrijheid geven uw eigen indeling te bepalen. Drie, vier of zelfs vijf slaapkamers? Een dubbele 

badkamer is al standaard. De optie van een kantoor aan huis? Uw inspiratie krijgt er de ruimte. 

Letterlijk. 

KENMERKEN
• Vierkamer-appartement, woonoppervlakte circa 231 en circa 233 m²

• Aangrenzend beschut loggiaterras in de ‘ronde toren’ van circa 17 m²

• L-vormige living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Bijkeuken en opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede (gasten)slaapkamer met toegang tot eigen badkamer

• Separate werkkamer

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

7

4

10

TWEEDE WOONLAAG

DERDE WOONLAAG

VIERDE WOONLAAG



INTERIEUR IMPRESSIE
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BOUWNUMMERS
4, 7 & 10

WAAROM ZOU 
U NIET ZELF 

BEPALEN HOE U 
GRAAG WILT 

WONEN?



BOUWNUMMER 5
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KENMERKEN

• Driekamer-appartement, woonoppervlakte circa 184 m²

• Aangrenzend beschut balkon van circa 23 m²

• L-vormige living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Bijkeuken en berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede (gasten)slaapkamer met toegang tot eigen badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

HET ENIGE WAT VAST STAAT BIJ THE LOFTS 
IS MAXIMAAL WOONPLEZIER
Maximaal woonplezier begint in een appartement dat 100% is toegesneden op uw wensen. 

Daarom heeft u enige speelruimte bij de indeling van de plattegrond. In samenspraak met de 

aannemer zijn verschillende mogelijkheden te onderzoeken, zodat uw appartement zoveel 

mogelijk aan uw woonwensen tegemoet kan komen.

5

TWEEDE WOONLAAG



BOUWNUMMERS 8 & 11
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KENMERKEN

• Driekamer-appartement, woonoppervlakte circa 195 en 197 m²

• Aangrenzend beschut balkon van circa 23 m²

• L-vormige living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Bijkeuken en berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede (gasten)slaapkamer met toegang tot eigen badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

HET IS DE BELEVING VAN RUIMTE DIE EEN 
WONING TOT EEN LOFT MAAKT
Wees de interieurarchitect van uw eigen appartement. Binnen de ongekend grote afmetingen 

van bijna 200 m2 woonoppervlakte bieden de drie - in het midden van het gebouw gelegen - 

The Lofts alle ruimte voor een persoonlijke inrichting en stijl. Het vele glas aan de zijde van 

het balkon staat garant voor veel natuurlijk licht en een fraai uitzicht op de kasteeltuin.

8

11

DERDE WOONLAAG

VIERDE WOONLAAG
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BOUWNUMMERS
6, 9 & 12



BOUWNUMMERS 6, 9 & 12
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KENMERKEN
• Vierkamer-appartement, woonoppervlakte circa 180 en circa 183 m²

• Aangrenzend beschut loggiaterras in de ‘ronde toren’ van circa 17 m²

• Living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Bijkeuken en opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot de badkamer en mogelijkheid voor kastenwand

• Tweede (gasten)slaapkamer met eigen badkamer

• Separate (werk)kamer

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

UITZICHT NAAR DRIE KANTEN, EEN 
PANORAMA DAT ELKE DAG INSPIREERT
Het geeft nog eens extra cachet aan de bijzondere ervaring die wonen in Residence Boseilanden 

toch al is: de hoekligging van uw Loft-appartement met uitzicht naar drie kanten. Halfvrijstaand 

wonen, met de mogelijkheid om de indeling geheel op uw wensen toe te snijden. Aan de ruimte - 

van circa 180 en circa 183 vierkante meter - ligt het niet. Uw terras stelt u volop in staat te 

genieten van het groene decor.

9

6

12

TWEEDE WOONLAAG

DERDE WOONLAAG

VIERDE WOONLAAG



INTERIEUR IMPRESSIE

40 41RESIDENCE BOSEILANDEN RESIDENCE BOSEILANDEN

DEZE 
APPARTEMENTEN 
BESCHIKKEN OVER 
EEN GROOT 
BESCHUT LOGGIA 
TERRAS

BOUWNUMMERS
6, 9 & 12



42

VIER PENTHOUSES 
197 TOT 253 M2



BOUWNUMMER 13
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KENMERKEN

• Vierkamer-penthouse, woonoppervlakte circa 249 m²

• Aan drie zijden terras van circa 67 m²

• L-vormige living met alle ruimte voor wonen, ontvangen, eten en genieten

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede (gasten)slaapkamer met toegang tot eigen badkamer

• Separate werkkamer met toegang tot terras

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

THE PENTHOUSES, VOOR WOONCOMFORT 
VAN HET HOOGSTE NIVEAU
De vijfde woonlaag van Residence Boseilanden is gereserveerd voor slechts twee appartementen: 

The Penthouses. Zoals bouwnummer 13, dat aan al uw wensen tegemoet komt. Die van ruimte 

bijvoorbeeld, met een riante woonkamer en drie (slaap)kamers. Uw buiten-residence is een 

aangenaam terras met precies de ideale situering op de zon. Uniek is dat u om uw eigen 

appartement kunt lopen.

13

VIJFDE WOONLAAG
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UW IDEE VAN 
EEN PENTHOUSE, 

MAAR DAN OP 
EEN LOCATIE UIT 

DUIZENDEN

BOUWNUMMER
14
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KENMERKEN
• Vierkamer-penthouse, woonoppervlakte circa 253 m²

• Aan drie zijden terras van circa 58 m² plus tweede terras van circa 12 m²

• Z-vormige living met alle ruimte voor wonen, ontvangen, eten en genieten

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot de badkamer

• Tweede (gasten)slaapkamer met toegang tot eigen badkamer

• Separate (werk)kamer

• Extra was- en strijkkamer

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

ALLURE ZONDER HET PRAKTISCHE 
GEMAK UIT HET OOG TE VERLIEZEN
Kies voor de luxe die u zich kunt permitteren: met de keus voor bouwnummer 14, een van de 

twee penthouses op de vijfde woonlaag. Geniet van de ruimte om u heen, met het gemak van 

een drietal slaapkamers en een ruime woonkamer. En voel u kasteelheer of -vrouw terwijl u 

vanaf uw terras uitkijkt over de groene omgeving zover het oog reikt! Ook hier kunt u om uw 

appartement lopen.

14

VIJFDE WOONLAAG
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DE BELOFTE 
VAN RESIDENCE 
BOSEILANDEN: 
THUISKOMEN 
GAAT NOOIT 
VERVELEN

BOUWNUMMER
15
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KENMERKEN

• Vierkamer-penthouse, woonoppervlakte circa 234 m²

• Aangrenzend beschut loggiaterras bovenin de ‘vierkante toren’ van circa 25 m²

• L-vormige living met alle ruimte voor wonen, ontvangen, eten en genieten

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede (gasten)slaapkamer met toegang tot eigen badkamer

• Separate (werk)kamer

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

MAJESTUEUS. IS ER EEN ANDER WOORD 
VOOR WAT U HIER ERVAART?
Twee van de vier markante vierkante torens bovenaan Residence Boseilanden behoren aan u, 

als bewoner van een van de twee top-penthouses. Een slaap- of werkkamer in de ene torenkamer 

en een uitkijktoren annex (loggia)terras zijn niet het enige dat bouwnummer 15 zo’n allure geeft.

Het is de combinatie van royale binnenafmetingen, aantal kamers, ramen en plafondhoogte. 

The Penthouses maken elke verwachting waar.

15

ZESDE WOONLAAG
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EEN PENTHOUSE 
IS MEER DAN 

RUIMTE ALLEEN, 
HET IS VOORAL 

BELEVING

BOUWNUMMER
16
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KENMERKEN

• Vierkamer-penthouse, woonoppervlakte circa 197 m²

• Aangrenzend beschut loggiaterras bovenin de ‘vierkante toren’ van circa 25 m²

• L-vormige living met alle ruimte voor wonen, ontvangen, eten en genieten

• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast

• Tweede (gasten)slaapkamer met toegang tot eigen badkamer

• Separate (werk)kamer

• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.

• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

TORENHOOG GENIETEN VANUIT UW 
PENTHOUSE OP DE ZESDE WOONLAAG
Een uitzicht aan drie zijden over de indrukwekkende ambiance van De Boseilanden: dat zal u 

zeker inspireren! Het is het genoegen vanuit bouwnummer 16 van The Penthouses, gelegen op 

de zesde en hoogste woonlaag. Drie slaapkamers maken het ook tot een praktische optie. 

En ervaar vooral de beleving vanaf uw terras in een van de twee vierkante torens.

16

ZESDE WOONLAAG
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PARKEERVERDIEPING

58

SFEERIMPRESSIE ENTREEZONE

GASLOOS EN DUURZAAM
In Residence Boseilanden gaan markante 

architectuur en duurzaam wonen hand 

in hand. De appartementen krijgen geen 

gasaansluiting en worden energiezuinig uit-

gevoerd. Ze zijn goed geïsoleerd en voorzien 

van een warmtepomp en zonnepanelen 

om ze te verwarmen. Deze maatregelen 

betekenen voor u ook nog eens een gunstige 

energierekening en een bijdrage aan een beter 

milieu. Deze duurzame installatie is volledig in 

de koopsom inbegrepen.

PARKEERVERDIEPING
Onder het gebouw komt een inpandige 

parkeergarage die wordt uitgerust met een op 

afstand te bedienen elektrische deur voor de 

in- en uitrit van auto’s. In de garage bevinden 

zich naast de parkeerplaatsen de bergingen 

van alle appartementen evenals technische 

ruimten. De garage is voor bewoners per lift, 

trap of aparte ingang onder het hoofdentree te 

bereiken. Per woning zijn twee parkeerplaatsen 

gereserveerd.
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GEEFT JE HET 
GEVOEL ALSOF 
HET ELKE DAG 

VAKANTIE IS 
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COLOFON

VERKOOP EN INFORMATIE

Brockhoff Nieuwbouw

Keizer Karelweg 223, Amstelveen

E nieuwbouw@brockhoff.nl

T 020 - 543 73 75

ARCHITECTUUR

Bureau Lux, Amsterdam

AANNEMER

Vink+Veenman, Nieuwkoop

CONCEPT EN PRODUCTIE

Leitmotiv, Den Haag

WWW.RESIDENCE-BOSEILANDEN.NL

DISCLAIMER 
Ondanks dat alle informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld,

kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze sfeerbrochure

getoonde teksten, ingetekende plattegronden, artist impressies, foto’s, etc. 

Deze verkoopbrochure maakt geen onderdeel uit van de contractdocumentatie.

KENMERK 2022204/250



WWW.RESIDENCE-BOSEILANDEN.NL


