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Disclaimer
De perspectieftekeningen in deze informatiebrochure geven een impressie. Het zijn met 

recht ‘artist impressions’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De 

inrichting van de openbare ruimte is naar de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks 

alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten 

worden ontleend. De plattegronden van alle in deze brochure opgenomen appartementen 

zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze informatiebrochure 

maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.
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Westtoren

Oosttoren
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urban wonen

Graag nemen we je mee in de unieke beleving 

die ‘urban wonen’ met zich meebrengt. In 

Octagon maak je onderdeel uit van een stijlvol en 

tegelijkertijd modern complex waar wonen, werken 

en verblijven op harmonieuze wijze samengaan. 

Net als de gasten in het hotel van het complex 

zal het je, als bewoner, aan niets ontbreken. 

Alle appartementen zijn ingericht op ultiem 

wooncomfort. 

In deze brochure maak je alvast kennis met 

de vele bijzonderheden van Octagon. Van de 

fraaie ligging in de Leidse binnenstad tot het 

multifunctionele karakter van het complex. En van 

het originele ontwerp tot de duurzame daktuin. 

Natuurlijk kun je ook alvast een kijkje nemen in de 

appartementen, die met hun grote raampartijen 

en heerlijke buitenruimten voor een buitengewone 

woonbeleving zorgen. 

Ik wens je heel veel lees- en kijkgenot en hoop je 

binnenkort te verwelkomen als nieuwe bewoner 

van Octagon!

Wim Polman,

Verkoopmanager Synchroon

IN HET CENTRUM VAN LEIDEN, TUSSEN HET STATION EN DE  
HISTORISCHE BINNENSTAD, ONTWIKKELEN WIJ OCTAGON. 

 IN DIT  GALANTE GEBOUW – URBAN, ST IJLVOL EN VRIENDELIJK –  
BEN JE VAN HARTE WELKOM ALS NIEUWE BEWONER.

in Octagon

7



Leiden ademt historie. Als stad met de oudste universiteit, maar bijvoorbeeld 

ook als geboortestad van Rembrandt van Rijn heeft Leiden een rijke 

geschiedenis. En die is nog altijd zichtbaar én voelbaar. Een wandeling door 

de Leidse binnenstad is dan ook een ware ontdekkingstocht, die je voert 

langs grote gotische kerken, stadspoorten, grachten, bruggen en hofjes 

waar de tijd stil lijkt te staan.

De Leidse binnenstad telt maar liefst 28 kilometer aan grachten en singels. 

En dat is genieten. Wat dacht je van een hapje en een drankje op een 

terras aan het water? Of heerlijk een stukje varen, in je eigen of een 

gehuurde boot? Vanaf het water kijk je prachtig uit op de Leidse hofjes en 

de historische panden met fraaie gevels. 

Water verbindt alles

Metropool met historie

laat je
verleiden
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Leiden herbergt meer dan twintig parken, waar je naar hartenlust kunt 

wandelen en volop kunt genieten van de groene omgeving. Ieder park 

heeft zijn eigen bijzonderheid. Zo staat het Heempark vol met typisch 

Nederlandse landschapskarakteristieken, zoals bos, duin en moeras. En in het 

Rembrandtpark wandel je langs de plaats waar Rembrandt van Rijn geboren 

werd. In Het Plantsoen kun je genieten van de Engelse landschapsstijl. En niet 

te vergeten: het nieuwe Singelpark, dat het centrum van Leiden omringt. 

Groen is altijd dichtbij

Kies vanuit je 
appartement 
jouw uitgaans-
gelegenheid

Eerst naar een museum, daarna nog even shoppen en dan heerlijk uit 

eten. Ter afsluiting een drankje op een terras of toch naar de bioscoop? 

In Leiden kan het allemaal. In de binnenstad vind je zo’n 650 winkels, van 

vintagezaken en delicatessenwinkels tot de grote winkelketens. En met 300 

horecagelegenheden is er altijd een café of restaurant naar je smaak!

Voor ieder wat wils
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Centraal
in Leiden

IN OCTAGON WOON JE MIDDEN IN HET CENTRUM VAN LEIDEN. DE TWEE WOONTORENS VAN DIT  HOOGWAARDIGE 
COMPLEX VERRIJZEN AAN DE STATIONSWEG, OP DE PLEK VAN HET VOORMALIGE KANTOOR VAN ABN AMRO. VANAF 

DEZE PLEK KIJK JE PRACHTIG UIT  OP HET HISTORISCHE CENTRUM VAN LEIDEN. ALLE VOORZIENINGEN DIE JE VAN EEN 
STAD MAG VERWACHTEN, HEB JE BINNEN HANDBEREIK. SUPERMARKTEN, CAFÉS, RESTAURANTS, WINKELS, MUSEA EN HET 
CENTRAAL STATION BEVINDEN Z ICH OP LOOPAFSTAND VAN JE APPARTEMENT. OOK HET LE IDS UNIVERSITAIR MEDISCH 

CENTRUM EN PARKEN ALS KWEEKLUST EN HET BOS VAN BOSMAN L IGGEN VLAKBIJ.

Leiden CS

Leiden 
centrum
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Oosttoren
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omgeving

Leiden  station 
centraal Naturalis

Voorschoten

Leiden  
centrum

Zoetermeer

Merenwijk

Boskoop

Zoeter-
woudedorp A4
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‘ Een  
vriendelijke  
   plint    

“EEN ONWIJS BIJZONDERE PLEK.” MET DEZE 
OMSCHRIJVING STEEKT PROJECTMANAGER  
MICK MADDER VAN NL ARCHITECTS Z IJN 
ENTHOUSIASME OVER OCTAGON NIET  ONDER 
STOELEN OF BANKEN. EN TERECHT. DE LOCATIE,  
HET  COMPLEX EN DE APPARTEMENTEN Z IJN  
VAN UITZONDERLIJKE KLASSE.

met torens  
als satijn’



Stedenbouwkundig plan
Octagon levert een wezenlijke bijdrage aan de 

vernieuwing van het stationsgebied, waaraan 

een nieuw stedenbouwkundig plan ten grondslag 

ligt. NL Architects was bij de totstandkoming 

van dit plan betrokken. Madder: “Binnen de 

stedenbouwkundige kaders keken we naar 

de inpassing en invulling van de gebouwen. 

In opdracht van Synchroon maakten we het 

architectonisch ontwerp voor Octagon.”

Plint met slanke, moderne torens
Conform de stedenbouwkundige visie is Octagon 

opgebouwd uit twee delen. Het onderste 

gedeelte, de plint, zorgt voor de verbinding met 

de stad. Zowel qua schaal als qua uitstraling 

refereert deze plint aan het Leidse straatbeeld.

De twee woontorens op de plint liggen iets terug 

en hebben een modern uiterlijk. “We voerden 

de torens, die niet extreem hoog zijn, bewust uit 

in de vorm van een achthoek”, zegt Madder. 

“Op deze manier maakten we ze optisch een 

stuk slanker. De naam Octagon is een directe 

verwijzing naar deze vorm.”

“Vanuit het station bezien is Octagon het laatste 

hoogbouwcomplex tot aan de historische 

binnenstad van Leiden en de typische Leidse 

hofjes. Bijzonder aan het complex zelf is dat 

er veel verschillende functies in één gebouw 

vertegenwoordigd zijn: een hotel, commerciële 

ruimten, een parkeergarage en  

79 appartementen.”

Multifunctioneel en groen
Met een hotel, twee commerciële ruimten, twee 

parkeer- en bergingslagen en een overdekte 

fietsenstalling is de plint zeer multifunctioneel. 

“Die verschillende functies zijn duidelijk in de 

gevel te onderscheiden”, zegt Madder. “We 

gaven de gevel vorm als rigide grid met een soort 

‘ponsgaten’ als gevelopeningen. Ter plaatse van 

de hotelingang manifesteren die openingen zich 

anders dan bij bijvoorbeeld de commerciële 

ruimten. Ook bij de entrees van de woontorens 

brachten we een verbijzondering in de gevel 

aan.” Voor de afwerking van de plint koos  

NL Architects voor een geelkleurige gevelsteen, 

als tegenhanger van de rode baksteen in de 

plint van de naastgelegen woontoren Lorentz. 

Madder: “Op het dak van de plint liggen de 

terrassen van de onderste appartementen van 

de Westtoren. Zij worden omgeven door de 

daktuin, een fraai stukje groen waar je vanuit de 

appartementen op uitkijkt.” 

Torens van glas en aluminium
De torens danken hun moderne uiterlijk aan grote 

glasoppervlakken in combinatie met aluminium 

gevelbekleding. Madder: “Het aluminium heeft 

een geëxtrudeerd profiel. Er zitten als het ware 

‘ribben’ op, wat een dynamisch gevelbeeld geeft. 

Mede doordat de torens acht zijden hebben, 

ontstaan er op de gevels unieke spelingen van het 

licht. Hierdoor lijkt het, van een afstandje bezien, 

alsof de torens gehuld zijn in satijn.”

Houten beëindiging
Beide torens hebben een duidelijke beëindiging. 

Zo heeft de toplaag van de westtoren een 

houten invulling. Op deze laag bevinden zich drie 

luxe penthouses. “Wanneer je daar woont, heb je 

een super bijzondere woning”, verzekert Madder.  

“Net als de andere, eveneens luxe, apparte-

menten beschik je in de penthouses over twee  

balkons. Het verschil met de appartementen 

is dat één balkon zich op een hoek bevindt. 

Dit staat garant voor de meest fantastische 

uitzichten over historisch Leiden. En wat ook erg 

mooi is: de ramen van de penthouses lopen 

door tot aan de grond.” De beëindiging van 

de oosttoren bestrijkt twee woonlagen. Ook 

daar hebben de bovenste appartementen 

verdiepingshoge ramen.

Kloppend geheel
Op de vraag wat hij het mooiste vindt aan het 

ontwerp van Octagon, antwoordt Madder:  

“Ik vind het fascinerend hoe al die verschillende 

functies, elk met hun eigen kwaliteiten, één 

kloppend geheel vormen. Om hier als bewoner 

deel van uit te maken, op deze toplocatie, kan 

niet anders dan een fantastische beleving zijn.”
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Torenhoog
comfort

EEN EIGENTIJDS, URBAN COMPLEX WAAR COMFORTABEL WONEN, 
WERKEN EN VERBLIJVEN SAMENGAAN. ZO LAAT OCTAGON ZICH HET 

BESTE OMSCHRIJVEN. DE FUNCTIE ‘WONEN’ VINDT PLAATS IN DE TWEE 
WOONTORENS VAN HET COMPLEX.

56 comfortabele appartementen
Luxe, comfort en uitzicht. Dat is wat de 56 

appartementen van Oosttoren je te bieden 

hebben. Je kunt kiezen uit verschillende twee- en 

driekamer appartementen. Woonoppervlakten 

lopen uiteen van circa 55 tot circa 75 vierkante 

meter. Door de grote raampartijen ervaar je in 

elk appartement een oase van licht. Ook is elk 

appartement hoogwaardig afgewerkt, 

met onder andere luxe sanitair en tegelwerk. En 

buiten je appartement? Ook daar is het heerlijk 

toeven, op je eigen heerlijke balkon!

Comfortabel genieten
Alles in Octagon is ingericht op je woon-

comfort. Voor nu én voor straks. Zo worden alle 

appartementen duurzaam en energiezuinig 

gebouwd, zonder gasaansluiting. De 

appartementen worden aangesloten op een 

centraal WKO-systeem. Samen met de vloer-

verwarming in de appartmenten betekent dit een 

duurzame manier van verwarmen en koelen van 

je appartement! Het duurzame aspect uit zich ook 

in de ruime hoeveelheid zonnepanelen die op de 

daken van beide woontorens liggen. Op die manier 

wordt schone energie opgewekt voor de bewoners!
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Multifunctioneel  
en dynamisch

ALS BEWONER VAN OCTAGON MAAK JE ONDERDEEL UIT  VAN EEN 
MULTIFUNCTIONELE, DYNAMISCHE OMGEVING DIE RECHT DOET AAN 
DE CENTRUMLOCATIE VAN HET COMPLEX. DE FUNCTIES ‘WERKEN’ EN 

‘VERBLIJVEN’ Z IJN ONDERGEBRACHT IN DE ONDERBOUW VAN HET 
COMPLEX. IN DEZE ZOGENOEMDE SOKKEL, WAAROP DE WOONTORENS 

RUSTEN, BEVINDEN Z ICH DIVERSE VOORZIENINGEN EN ACTIVITE ITEN.

Westtoren 
Ten Westen van Oosttoren verrijst de West toren. 

Deze woontoren gaat tevens in verkoop en bestaat 

uit 23 royale drie- en vier kamer appartementen en 

penthouses. Woon opper vlakten variëren van circa 

100 tot circa 150 vierkante meter. Net als in Oosttoren 

zijn deze appartementen duurzaam, energiezuinig 

en zeer comfortabel. Zij hebben een hoogwaardige 

afwerking, een heerlijke buitenruimte en een eigen 

berging in de onderbouw.

Parkeerplaatsen en bergingen 
Bijna alle appartementen in de Oosttoren 

beschikken over een eigen parkeerplaats in 

de parkeergarage (zie koopsommenlijst). 

Deze parkeerplaatsen bevinden zich op de 

begane grond en de tussenverdieping in 

de sokkel van het complex. Verder beschikken 

alle appartementen over een eigen, afsluitbare 

berging in de onderbouw. Ideaal om al je spullen 

in op te bergen...

Hotel en commerciële ruimten
De sokkel bestaat uit drie volledige lagen en  

een tussenlaag. Een groot deel hiervan wordt in  

gebruik genomen door een luxe hotel met circa  

115 hotelkamers. Op de begane grond en een 

gedeelte van de 1e verdieping bevinden zich 

tevens twee commerciële ruimten.

18



19



20



Duurzame 
daktuin

HET DAK VAN DE ONDERBOUW KRIJGT EEN GROENE, DUURZAME 
INVULLING MET EEN NIET-TOEGANKELIJKE DAKTUIN. DIT  LEVERT EEN 

PRACHTIG UITZ ICHT OP VANUIT  JE APPARTEMENT. BOVENDIEN DRAAGT 
DE DAKTUIN OP VERSCHILLENDE MANIEREN BIJ  AAN EEN DUURZAMERE 

LEEFOMGEVING EN EEN VERRIJKING VAN DE BIO-DIVERSITE IT.
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VerdiepingsVerdiepingsoverzichtoverzicht

Begane grond

PARKEERGARAGE

FIETSENSTALL ING

COMMERCIËLE 
RUIMTEN

HOTEL

P01
P02

P03

P06

P32

P20

P09

P29

P12

P26

P15

P23

P04

P07

P31
P34

P10

P28

P13

P25

P16

P22

P18

P05

P08

P30
P33

P11

P27

P14

P24

P17

P21

P19
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Tussenverdieping

PARKEERGARAGE

P35
P36

P37

P40

P67

P55

P43

P64

P46

P61

P49

P58

P38

P41

P66
P69

P44

P63

P47

P60

P50

P57

P52

P39

P42

P65
P68

P45

P62

P48

P59

P51

P56

P53
P54
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COMMERCIËLE 
RUIMTEN

HOTEL

HOTEL

HOTEL

1e verdieping

2e verdieping
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HOTEL

3e verdieping

4e verdieping

TYPE I
BOUWNUMMER 2409

TYPE E
BOUWNUMMER 2413

TYPE E
BOUWNUMMER 2305

TYPE C
BOUWNUMMER 2411

TYPE C
BOUWNUMMER 2303

TYPE M
BOUWNUMMER 2415

TYPE G
BOUWNUMMER 2307

TYPE B
BOUWNUMMER 2302

TYPE F
BOUWNUMMER 2306

TYPE D
BOUWNUMMER 2304

TYPE H
BOUWNUMMER 2308

TYPE J
BOUWNUMMER 2410

TYPE L
BOUWNUMMER 2414

TYPE K
BOUWNUMMER 2412

TYPE N
BOUWNUMMER 2416
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TYPE A
BOUWNUMMER 2301



6e verdieping

5e verdieping

TYPE I
BOUWNUMMER 2517

TYPE E
BOUWNUMMER 2521

TYPE C
BOUWNUMMER 2519

TYPE M
BOUWNUMMER 2523

TYPE J
BOUWNUMMER 2518

TYPE L
BOUWNUMMER 2522

TYPE K
BOUWNUMMER 2520

TYPE N
BOUWNUMMER 2524

TYPE I
BOUWNUMMER 2625

TYPE E
BOUWNUMMER 2629

TYPE C
BOUWNUMMER 2627

TYPE M
BOUWNUMMER 2631

TYPE J
BOUWNUMMER 2626

TYPE L
BOUWNUMMER 2630

TYPE K
BOUWNUMMER 2628

TYPE N
BOUWNUMMER 2632
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8e verdieping

7e verdieping

TYPE I
BOUWNUMMER 2733

TYPE E
BOUWNUMMER 2737

TYPE C
BOUWNUMMER 2735

TYPE M
BOUWNUMMER 2739

TYPE J
BOUWNUMMER 2734

TYPE L
BOUWNUMMER 2738

TYPE K
BOUWNUMMER 2736

TYPE N
BOUWNUMMER 2740

TYPE I
BOUWNUMMER 2841

TYPE E
BOUWNUMMER 2845

TYPE C
BOUWNUMMER 2843

TYPE M
BOUWNUMMER 2847

TYPE J 
BOUWNUMMER 2842

TYPE K 
BOUWNUMMER 2844

TYPE L 
BOUWNUMMER 2846

TYPE N 
BOUWNUMMER 2848
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9e verdieping

TYPE I
BOUWNUMMER 2949

TYPE E
BOUWNUMMER 2953

TYPE C
BOUWNUMMER 2951

TYPE M
BOUWNUMMER 2955

TYPE J
BOUWNUMMER 2950

TYPE L
BOUWNUMMER 2954

TYPE K
BOUWNUMMER 2952

TYPE N
BOUWNUMMER 2956
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2301. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s) 2301

Verdieping 3e

Aantal kamers 3

Woonoppervlakte in ca. m2 78

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 25

Atype

Een bijzondere vorm, twee vrijwel geheel 

transparante gevels en een buitenruimte van 

25 vierkante meter. Dit driekamerappartement 

heeft alles voor een ultieme woonbeleving! Laat 

je verrassen door de unieke ruimten,  ervaar het 

prettige daglicht en geniet van heerlijke zomerse 

avonden op je eigen, riante terras!

“ ALLES VOOR EEN ULT IEME 
WOONBELEVING”
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WESTTOREN
A
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WESTTOREN
B
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2302. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s) 2302

Verdieping 3e

Aantal kamers 3

Woonoppervlakte in ca. m2 78

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 23

Btype

Het vroege ochtendlicht laat je rustig ontwaken. 

Eerst uitgebreid onder de douche en dan een 

lekker ontbijtje. Nog even een kopje koffie op 

je terras en dan naar je werk. In dit heerlijke 

driekamerappartement in Octagon begint je 

dag altijd goed! En ’s avonds? Ook dan is het 

genieten. Of je nu gezellig een film kijkt op de 

bank of tot na zondondergang buiten zit!

“  FENOMENAAL U ITZ ICHT  
OVER LE IDEN”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2303. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s)

2303, 2411, 
2519, 2627, 
2735, 2843  
& 2951

Verdieping 3e t/m 9e

Aantal kamers 2

Woonoppervlakte in ca. m2 57

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 5

Ctype

In dit knusse, praktisch ingedeelde tweekamer-

appartement creëer je een heerlijke plek voor 

jezelf. Een plek die, door de bijzondere vorm van 

het gebouw, nét even anders is. Door de grote 

pui in de woonkamer heb je bovendien een 

prettig licht én prachtig zicht over de stad. Dit 

geldt trouwens ook voor de fijne buitenruimte, die 

vanuit de woon- en de slaapkamer te betreden is.

“  EEN HEERL IJKE PLEK,  
D IE  NÉT EVEN ANDERS IS”
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WESTTOREN
C
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WESTTOREN
D
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2304. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s) 2304

Verdieping 3e

Aantal kamers 2

Woonoppervlakte in ca. m2 62

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 21

Dtype

In dit slim ingedeelde tweekamerappartement 

heb je niet alleen een heerlijke woonruimte 

met open keuken en eetgedeelte, maar 

ook een riante slaapkamer van zo’n twintig 

vierkante meter! Hier kun je met gemak, naast 

het slaapgedeelte, een studie- of flexwerkplek 

inrichten. Of een fraaie garderobe. Dankzij de 

gevels met veel glas en directe toegang tot het 

royale terras, is het bovendien heerlijk licht!

“  EEN STUDIEPLEK OF  
FRAAIE GARDEROBE IN  
JE SLAAPKAMER”

39



Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2305. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s)

2305, 2413, 
2521, 2629, 
2737, 2845 & 
2953

Verdieping 3e t/m 9e

Aantal kamers 2

Woonoppervlakte in ca. m2 57

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 5

Etype

Na een dag werken of studeren is niets 

zo fijn als thuiskomen in dit eigentijdse 

tweekamerappartement. Eerst even een kopje 

thee of koffie op je overdekte balkon, met 

spectaculair uitzicht over Leiden. Daarna lekker 

een rondje hardlopen door de stad, gevolgd 

door een uitgebreide douche. En dan de keuken 

in om je favoriete maaltijd te bereiden. Met een 

gezellige filmavond op de bank sluit je deze 

perfecte dag af. Wat is wonen in Octagon toch 

heerlijk!

“F IJN THUISKOMEN”
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WESTTOREN

E
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WESTTOREN

F
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2306. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s) 2306

Verdieping 3e

Aantal kamers 2

Woonoppervlakte in ca. m2 62

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 19

Ftype

Wonen met de stad aan je voeten. Dat is wat dit 

tweekamerappartement op de derde verdieping 

jou biedt. Of je nu in je gezellige woonkamer 

of op je terras zit, de dynamiek van de Leidse 

binnenstad is overal zichtbaar en voelbaar. Een 

rustige plek voor jezelf is er natuurlijk ook. In de 

slaapkamer heb je alle ruimte om een relaxte 

sfeer te creëren. Ben je praktisch ingesteld? 

Gebruik een deel van je slaapkamer dan als 

studeer- of flexwerkplek! 

“  CONNECTIE MET  
DE STAD GOED  
VOELBAAR”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2307. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s) 2307

Verdieping 3e 

Aantal kamers 3

Woonoppervlakte in ca. m2 76

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 6

Gtype

Binnen en buiten zijn nauw met elkaar verbonden 

in dit comfortabele driekamerappartement. 

Dit komt in de eerste plaats door de gevel, die 

aan twee zijden vrijwel geheel transparant is. Dit 

levert niet alleen een spectaculair uitzicht over 

Leiden op, maar ook een prettige lichtinval. 

Ook in de loggia, die bereikbaar is vanuit het 

keukengedeelte en de tweede slaapkamer, is de 

connectie met de stad goed voelbaar. 

“  CONNECTIE MET  
DE STAD GOED  
VOELBAAR”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2308. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s) 2308

Verdieping 3e

Aantal kamers 3

Woonoppervlakte in ca. m2 76

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 32

Htype

Of wat dacht u van dit schitterende 

3-kamerappartement:  het is het enige 

appartement met twee heerlijke buitenruimten. 

Naast een riant terras van maar liefst ca 25 m2, 

beschikt dit appartement ook nog over een 

loggia van ca 7 m2. En wat nog mooier is: het 

terras gaat ‘de hoek om’, zodat je een groot 

deel van de dag van de zon geniet! Binnen in je 

appartement is het overigens ook niet verkeerd. 

Wat dacht je van de grote, glazen puien die 

voor prachtig licht en zicht zorgen? En met een 

heerlijke loggia is het ook op koudere dagen 

buitengewoon genieten!

“  EEN FANTAST ISCHE  
BU ITENRUIMTE”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2309. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s)
2409, 2517, 
2625, 2733, 
2841 &  2949

Verdieping 4e t/m 9e

Aantal kamers 3

Woonoppervlakte in ca. m2 72

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 6

Itype

Licht, licht en nog eens licht. Met twee vrijwel 

volledig transparante zijden geniet je in zowel de 

leefruimte als de beide slaapkamers optimaal van 

het daglicht. Vanuit het keukengedeelte en één 

slaapkamer heb je bovendien direct toegang 

tot de loggia, waar binnen en buiten naadloos in 

elkaar overgaan. In Octagon ligt de stad letterlijk 

aan je voeten!  

“  OPT IMAAL GENIETEN  
VAN HET DAGLICHT”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2310. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s)
2410, 2518, 
2626, 2734, 
2842 & 2950

Verdieping 4e t/m 9e

Aantal kamers 3

Woonoppervlakte in ca. m2 72

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 6

Jtype

Wonen in een bijzonder gebouw, in een zee 

aan natuurlijk daglicht en met spectaculaire 

uitzichten over de stad. Dat is wat dit gezellige 

driekamerappartement in Octagon jou biedt. 

Naast twee fijne slaapkamers beschik je in deze 

woning over een woonkamer met open keuken, 

een comfortabele badkamer, een separaat 

toilet en een berging. Last but not least: vanuit 

het keukengedeelte en een van de slaapkamers 

bereik je de loggia, waar het in de zomer én 

winter heerlijk toeven is!

“  NATUURL IJK L ICHT EN 
SPECTACULAIR U ITZ ICHT”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2312. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s)
2412, 2520, 
2628, 2736, 
2844 & 2952

Verdieping 4e t/m 9e

Aantal kamers 2

Woonoppervlakte in ca. m2 57

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 5

Ktype

Dit tweekamerappartement behoort tot de 

kleinste, maar beslist niet tot de minste woningen 

in Octagon. Dit gezellige appartement laat 

zien hoe je op 57 vierkante meter volop ruimte 

creëert om te wonen, koken, eten, douchen en 

slapen. Studeer je nog? Of werk je veel thuis? In 

je slaapkamer kun je zelfs nog een studeer- of 

flexwerkplek inrichten. De aangrenzende loggia, 

met fenomenaal uitzicht over de stad, zorgt 

gegarandeerd voor inspiratie! 

“  VOLOP RUIMTE OP  
57 V IERKANTE METER”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2314. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s)
2414, 2522, 
2630, 2738, 
2846 & 2954

Verdieping 4e t/m 9e

Aantal kamers 2

Woonoppervlakte in ca. m2 57

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 5

Ltype

Ga je voor praktisch en niet al te groot, maar 

mag het wel nét even anders zijn? Houd je van 

lichte ruimten? En ben je een echt stadsmens? 

Dan is dit tweekamerappartement in Octagon 

jou op het lijf geschreven! In dit knusse 

appartement ligt Leiden letterlijk aan je voeten. 

Dat zie je, als je door de grote raampartijen naar 

buiten kijkt. En dat voel je, als je op je overdekte 

balkon zit en de dynamiek van de stad beleeft. 

Zie jij jezelf hier al zitten?

“  LE IDEN L IGT LETTERL IJK  
AAN JE VOETEN”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2315. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s)
2415, 2523, 
2631, 2739, 
2847 & 2955

Verdieping 4e t/m 9e

Aantal kamers 3

Woonoppervlakte in ca. m2 77

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 6

Mtype

Dit driekamerappartement behoort tot de grotere 

appartementen in de oosttoren van Octagon. 

Hier beschik je over 77 vierkante meter, met 

onder meer een aangename woonkamer met 

open keuken, twee heerlijke slaapkamers, een 

comfortabele badkamer en een loggia. En je 

hebt licht. Heel veel licht. Verder krijg jij alle ruimte 

om in dit fraaie appartement jouw eigen plek te 

creëren!

“  EEN RUIM DRIEKAMER
APPARTEMENT MET  
HEEL VEEL L ICHT”
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Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegrond van bouwnummer 2316. Deze weergave kan op diverse punten mogelijk iets afwijken van  
de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.octagonleiden.nl voor meer informatie.

Bouwnummer(s)
2416, 2524, 
2632, 2740, 
2848 & 2956

Verdieping 4e t/m 9e

Aantal kamers 3

Woonoppervlakte in ca. m2 77

Oppervlakte buitenruimte (totaal) in ca. m2 6

Ntype

Voel jij je thuis in een stadsappartement dat 

allesbehalve recht-toe-recht-aan is? Dan voel jij 

je ongetwijfeld thuis in deze driekamerwoning in 

de oosttoren van Octagon. De schuin lopende 

gevels, aan twee zijden vrijwel volledig voorzien 

van glas, staan garant voor verrassende ruimten 

met een prettige lichtinval. En  wat dacht je van 

de loggia? Dit bijzondere stukje buitenruimte in 

de woning verbindt jou met je geliefde stad! 

“  VERRASSENDE  
RU IMTEN MET EEN  
PRETT IGE  
L ICHT INVAL”
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Wie is Synchroon
‘Maak het verschil’

WIJ WORDEN GEDREVEN DOOR HET MAKEN VAN MOOIE  
GEBOUWEN IN EN BIJ  DE STAD WAARBIJ Z INGEVING, GEBRUIK EN 

SCHOONHEID ELKAAR TOT IN DETAIL  VERSTERKEN. GEBOUWEN DIE OP 
POSIT IEVE WIJZE IMPACT HEBBEN OP MENS, NATUUR EN  

MAATSCHAPPIJ  EN ÉCHT HET VERSCHIL  MAKEN.

Met onze creativiteit, kennis en kunde creëren 

wij mooie gebouwen en omgevingen die een 

blijvende waarde hebben voor de stad. Waarbij 

zingeving, gebruik en schoonheid onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn.

De wensen en behoeften van mogelijke kopers 

en van geïnteresseerde groepen, vormen al 

vroeg de basis waarop wij aan de slag gaan. Wij 

leggen ons oor graag te luister en geven onze 

ogen goed de kost in de wereld om ons heen.

Om tegemoet te komen aan uw wensen denken 

we bovendien vooruit. Nieuwe woongebieden 

worden altijd met oog voor de toekomst 

ontwikkeld. Zodanig dat veranderingen op 

termijn mogelijk zijn en dat we zorgvuldig met 

de beschikbare ruimte om gaan. Dat vinden wij 

duurzaam.

Wil je meer van ons weten? Kijk op synchroon.nl
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WIL JE MEER WETEN OVER OCTAGON, HET WONINGAANBOD  
EN/OF DE BESCHIKBAARHEID VAN DE APPARTEMENTEN? OF  
HEEFT  U EEN VERKOOP-GERELATEERDE VRAAG? NEEM VOOR  

MEER INFORMATIE CONTACT OP MET ÉÉN VAN DE  
ONDERSTAANDE MAKELAARS.

Meer informatie 
& contact

SYNCHROON B.V.
www.synchroon.nl
info@synchroon.nl

ONTWIKKELING VERKOOP & INFORMATIE

DE LEEUW MAKELAARDIJ
Molenwerf 4

2312 CK LEIDEN
071 - 405 16 16

nieuwbouw@deleeuw.nl

FIDES MAKELAARS
Lammenschansweg 76

2313 DP LEIDEN
071 - 516 80 88

nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl
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