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De Gashouders

Twee torens met stijlvolle  

appartementen

Riant terras van 30 m2

Oppervlakte van 65 tot 98 m²

Complete keuken met  

inbouwapparatuur

Badkamer met inloopdouche 

en/of bad

Het Entreegebouw

Ruime appartementen 

en maisonnettes 

Oppervlakte van 80 tot 130 m2

Complete keuken met  

Siemens apparatuur

Balkon of terras

De Pakhuizen

Royale vierlaagse

eengezinswoningen

Oppervlakte van 172 m2 

met diepe tuin

Siematic keuken met  

Siemens apparatuur

Badkamer met inloopdouche, 

dubbele wastafel en bad

Renting Industria in Hilversum
Tussen het historische centrum en het groene  
buitengebied van Hilversum komt de nieuwe  
wijk Villa Industria, met appartementen, 
maisonnettes en eengezinswoningen.



Gezellig historisch centrum
Hilversum heeft alles wat een grote stad te bieden 
heeft, maar dan op kleine schaal: toonaangevende 
musea zoals het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid, mooie restaurants als ‘Parc’, gezellige terrasjes 
zoals bij Flinders Café en hippe eettentjes zoals 
Sarnies Lunchcafé. Voor ieder wat wils! En ook niet 
onbelangrijk; u kunt er ook nog eens goed shoppen. 

Heerlijke Hilversumse natuur
Of u nu wandelend, met de fiets of met de auto 
richting het Hilversumse groen gaat, ver hoeft u niet 
te gaan! De Utrechtse Heuvelrug, Lage Vuursche en 
de Loosdrechtse Plassen liggen om de hoek. Vanaf 
Renting Industria loopt u zelfs in vijf tot tien minuten zo 
de natuur in, waar u een mooie afwisseling vindt tussen 
heide, bos en water. 

Liever iets doen, samen met de kids? Dan fietst u in 
slechts acht minuten naar Speelbos ’t Laer, een leuke 
plek voor kinderen van 4 tot 14 jaar; heerlijk ravotten 
en klauteren in de speelkuil en de klimboom. Leuk en 
leerzaam tegelijk! En u zit lekker met een koffie aan een 
van de picknicktafels. 



Flexibiliteit en vrijheid
van huren

Zeer hoog 
afwerkingsniveau

Alle gemakken van 
hoogwaardige nieuwbouw

Geen zorgen over 
onderhoud en hypotheek

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Van Vulpen Roozenburg Makelaars
Seinstraat 108
1223 DC Hilversum

035 64 62 288

Actys Wonen
Koningin Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

020 540 56 80

www.rentingindustria.nl
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