
Midden in Groene Hart 
en Randstad.

Ontwikkeling van Brookland

La Couchette Alphen aan den Rijn

49 luxe huurappartementen
van ca. 87 m2 - 119 m2



Licht en uitzicht
Vlak bij het Alphense centrum, net achter het trein-
station en een minuut of twee van de oprit naar de 
N11, verrijst La Couchette. Het modern vormgegeven 
appartementencomplex valt op door het gebruik van 
witte steen en hout, een open en strakke vormgeving 
met ruime balkons en opvallende details. Let ook 
op de bijzondere detaillering van de roosters aan de 
bovenzijde van het gebouw. Gevelbrede raampartijen 
zorgen voor veel licht en uitzicht.

Alles bij de hand
Doordat het treinstation en de bushaltes vrijwel aan 
uw voordeur grenzen, zijn Leiden, Utrecht, Den Haag, 
Rotterdam, Schiphol en Gouda bijzonder goed bereik-
baar. Het gezellige centrum van Alphen aan den Rijn 
is slechts een paar minuten fietsen of lopen. Met de 
fiets zit u trouwens zo tussen de boerderijen en ook 
de talrijke natuur- en recreatiegebieden die de regio 
rijk is, bevinden zich op fietsafstand. Dat is het grote 
voordeel van wonen in het hart van het Groene Hart: 
u heeft werkelijk alles bij de hand.

La Couchette Alphen aan den Rijn Dorps en stads tegelijk, midden in het Groene Hart.

Alphen aan den Rijn ligt in het Groene 
Hart aan de Oude Rijn. Het sfeervolle 
centrum (Alphenaren spreken van 
“dorp”) bevindt zich aan beide kanten 
van de rivier. Voor een ‘dorp’ zijn er 
naast knusse straatjes met authentieke 
huizen verrassend veel winkels, 
restaurants en cafés. Wilt u uitgebreid 
shoppen? Buiten het centrum bevinden 
zich de winkelcentra De Baronie, 
De Ridderhof, Atlas, Herenhof en 
De Aarhof. 

Klein en groot tegelijk
De gemeente Alphen aan den Rijn is  
een samenvoeging van Alphen en vijf 
dorpen, waardoor het de omvang van 
een stad heeft, maar de sfeer van een 
dorp. Alle faciliteiten die je van een 
middelgrote stad mag verwachten, zijn 
er dan ook te vinden, waaronder een 
ziekenhuis, een theater met twee
theaterzalen en drie bioscoopzalen, een 
poppodium en twee zwembaden. Vogel-
park Avifauna en themapark Archeon 
zijn al jaren bekende publiekstrekkers.

Gezellige groei-
gemeente aan
de Rijn

U profiteert van het beste van twee werelden: dorpse gezelligheid
en grootstedelijke ambiance.

La Couchette is een uitzonderlijk gebouw op 
een bijzondere locatie. We hoeven u vast niet 
te vertellen hoe schaars huurappartementen
van dit niveau zijn. 
Wanneer komt u een kijkje nemen? 



Uw appartement in La Couchette
De markante entree geeft toegang tot een ruime 
lobby met twee liften en een licht trappenhuis aan 
de voorzijde van het gebouw. In totaal zijn er zeven 
verdiepingen, waarvan de laagste zich niet op de 
begane grond bevindt, maar ruim een meter boven 
het maaiveld. Via een inpandige galerij betreedt u het 
3- of 4-kamerappartement. Met een oppervlakte van  
87 - 119 m2 en een ruim balkon van 12 - 20 m2 beschikt 
u over een royaal woonoppervlak. Bonus: alle balkons 
zijn gericht op het zuiden.

Hoogwaardige afwerking
Uw badkamer met douche is voorzien van hoogwaardig 
sanitair. De luxe keuken met composietaanrechtblad 
bevat moderne inbouwapparatuur van ATAG, waaronder 
een koel-vriescombinatie, vaatwasser en magnetron-
oven. Alle appartementen beschikken over een berging 
in de semi-open parkeerkelder die zich gedeeltelijk 
onder en gedeeltelijk achter het gebouw bevindt. 
Per appartement is hier tevens ruimte voor 1 à 2 
parkeerplaatsen.

De open en strakke vormgeving van het gebouw  
en de luxe afwerking van de appartementen
zorgen voor een spannend contrast.

Kortom: een prachtig appartement op een bijzonder centrale locatie. 

In het hart 
van het 
Groene Hart

U woont in een gezellige groeigemeente centraal in de Randstad.

Zeer goede bereikbaarheid
Werkt u in de regio? Vanuit uw appartement is de 
gehele Randstad vlakbij. Alphen aan den Rijn ligt 
goed bereikbaar aan de N11, die de A4 tussen Den Haag 
(40 min) en Amsterdam (50 min) en de A12 naar 
Utrecht (40 min) verbindt. 

Leiden is minder dan een half uur rijden, Rotterdam 
iets meer. De trein naar Gouda (35 min), Leiden 
(15 min) en Utrecht (30 min) en busverbindingen 
naar Schiphol en Den Haag zorgen voor een goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

In La Couchette woont u vlakbij 
het station en het bruisende 
centrum. Buiten de gemeente fietst 
of wandelt u zo het Groene Hart 
in en met de boot kunt u zelfs de 
Rijn afvaren naar het centrum van 
Leiden. Wie wil fietsen of wandelen 
kan ook een bezoekje brengen aan 
recreatiepark Zegersloot in Alphen 
Noord, met een kinderboerderij en de 
Zegerplas waar u kunt windsurfen, 
waterskiën en sportduiken.

La Couchette Alphen aan den Rijn Uw appartement in La Couchette



Huur en voorwaarden
Indicatie huurprijs: vanaf € 800,- per maand. Een 
eigen parkeerplaats is bij de huur inbegrepen en per 
appartement zijn er 1 à 2 parkeerplaatsen
beschikbaar. De maandelijkse servicekosten voor 
o.a. onderhoud en schoonmaak van liften en
algemene voorzieningen bedragen € 50,-. 

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor
minimaal één jaar, met een waarborgsom van twee 
maanden huur. Huisdieren zijn toegestaan, mits deze 
geen overlast veroorzaken.

Inkomenseis
Er geldt een bruto-inkomenseis van ten minste 
vier maal de huur. Partners kunnen de inkomenseis 
delen, ook volstaat een bankgarantie of extra 
waarborgsom. Voldoet u niet aan de inkomenseis, 

maar hebt u bijvoorbeeld net uw huis verkocht of is 
er een andere reden waarom u meent in aanmerking 
te komen als huurder? Neem dan contact op met 
onze makelaar om de mogelijkheden te bespreken.

Disclaimer

Deze brochure hebben wij 

met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. De gegevens en 

afbeeldingen zijn bedoeld om 

belangstellenden en opdracht-

gevers globaal te informeren. 

Aan de foto’s, artist impressions, 

tekeningen en maatafwijkingen 

(in verband met nadere uitwer-

king van details en maten van 

afwerkingsmaterialen), kunnen 

derhalve geen rechten worden 

ontleend.

In de verhuur vanaf maart 2017

La Couchette is een nieuwbouwproject en gaat vanaf maart 2017 in de verhuur. De exacte opleverdatum wordt 
nog nader bepaald. U huurt een gloednieuw appartement en kunt kiezen uit 5 type appartementen
Alle appartementen beschikken over een ruime loggia of balkon op het zuiden.
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Type 1
1-kamerappartement
van 87 m2, verdieping 1-2.

Type 3
3-kamerappartement
van 109 m2, verdieping 3-5.

Type 2
2-kamerappartement
van 93 m2, verdieping 1-5.

Type 5
3-kamerappartement
van 104 m2, verdieping 3-5.

Type 4
3-kamerappartement
van 119 m2, verdieping 3-5.



Bel of mail voor 
een bezichtiging
Hebt u vragen of wilt u de appartementen 
van La Couchette bezichtigen? 
Wacht niet te lang, er is in Alphen aan den 
Rijn veel vraag naar huurappartementen 
in dit segment. Neem daarom vandaag 
nog contact op met onze makelaar.

Koppes Makelaardij B.V.
www.koppesmakelaardij.nl
info@koppesmakelaardij.nl
Telefoon 0172 - 43 45 61

Meer weten?
Bekijk La Couchette op www.funda.nl
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La Couchette is een project van Brookland.
Brookland is een familiebedrijf waar openheid, 
eerlijkheid en respect de bedrijfsvoering kenmerken. 
Al jarenlang houden wij ons bezig met projectontwikkeling, 
renovatie en exploitatie van winkelcentra, winkel-
vestigingen en woningen.

Brookland is  gespecialiseerd in het beheren en verhuren 
van woningen en appartementen in de  Randstad. 
Dat doen we op een manier zoals we zelf ook zouden 
willen huren. Als onze huurders vragen hebben, nemen 
ze rechtstreeks contact met ons op. Geen externe 
organisatie die ertussen zit, geen kastje naar de muur, 
maar direct een reactie en direct actie van ons.




