
 
 

Alphen aan den Rijn 

Julianastraat 133 

2405 CG  Alphen aan den Rijn 

telefoon:  0172- 43 45 61 

Email: info@koppesmakelaardij.nl 

  

Hazerswoude-Rijndijk 

Da Costasingel 3 

2394 BG  Hazerswoude-Rijndijk 

telefoon:  071- 341 27 36 

Email: info@koppesmakelaardij.nl 

 

  

 
 

         Hooftstraat 9 

          Alphen aan den Rijn 

 

  

 
 

   

    

 Huurprijs : 

Servicekosten : 

Oplevering : 

€ 990,- per maand 

€ 50,- per maand 

Per direct 

 



 

 
 

TE HUUR: Prachtig gelegen 2-kamerappartement in het centrum 

van Alphen aan den Rijn aan de Oude Rijn.  
 

Midden in het centrum van Alphen aan den Rijn, op een unieke locatie hebben wij een prachtig  

2-kamerappartement te huur. Alles wat u wenst is binnen handbereik en op loopafstand van het 

sfeervolle centrum van Alphen aan den Rijn.  

Het luxe appartement bevindt zich op de 1e verdieping en de ingang tot de woning ligt aan de sfeer-

volle binnentuin van het complex. Het appartement biedt u: 

• De keurig afgewerkte woonkamer met een laminaatvloer en uitzicht op de Oude Rijn. 

• één slaapkamer en een balkon aan de Oude Rijn 

• Een luxe open keuken met inbouwapparatuur. 

• Een nette badkamer en aparte toiletruimte.     

• Eigen berging op de begane grond. 

• Gelegen in het centrum. 

 

  
 



De indeling is als volgt: 

 

Begane grond:  

Hier treft u een bellentableau, toegang tot de berging, een trapopgang en een lift om naar de eerste 

verdieping te gaan waar het appartement zich bevindt.  

 

  
 

 

  
 

 

Eerste verdieping:  

U betreed het appartement langs een 

fraaie groene binnentuin. 

Via de entree komt u in de hal met gar-

derobe, de wasruimte met tevens de op-

stelplaats van de cv installatie en de 

separate toiletruimte met fonteintje.  



 

 
 

 
 

 
 

 

Badkamer: 

De hal geeft tevens toegang 

tot de fraai uitgevoerde  

badkamer.  

Deze is voorzien van: 

- een inloopdouche 

- een design radiator en  

- een badkamermeubel met 

spiegel. 

 

Slaapkamer: 

Via de hal komt u de ruime 

slaapkamer die u toegang 

geeft tot het ruime balkon  

 

De slaapkamer is voorzien 

van een vaste, royale  

garderobekast. 

 



Balkon: Het ruime balkon (2.30m x 2.90m) is gelegen op het westen. U kunt hier heerlijk van de 

zon en het leven op het water van de Oude Rijn genieten. 

 

 
 

  



De woonkamer  

Ook de woonkamer heeft uitzicht over de Oude Rijn. De raampartijen zorgen voor een prettige licht-

inval. Het gehele appartement is voorzien van een keurige laminaatvloer.  

 

 
 

  



Keuken: 

De fraaie hoogglans keuken, in een rechte opstelling, bevindt zich aan de zijde van de binnentuin. 

De keuken is compleet en bevat de volgende inbouwapparatuur:  

- 4-pits gasfornuis, 

- Afzuigkap, 

- Heteluchtoven, 

- Koel-vriescombinatie  

- Vaatwasser 

 

 
 

 



Bijzonderheden: 
Bouwjaar     : 2016 

Woonoppervlakte   : 54 m² 

Inhoud      : 175m³ 

Externe bergruimte    :  5  m² 

Gebouwgebonden buitenruimte :  7  m² 

 

 

Overige bijzonderheden: 

- Op de begane grond is een eigen fietsenberging met elektra (zwakstroom). 

- Het gebouw is extra goed geïsoleerd gezien het recente bouwjaar. Zo zijn  

vloeren, muren en daken geïsoleerd en is de woning voorzien van HR++ beglazing.  

e.e.a. resulteert in een energielabel A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echt geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten 

en oppervlakten zijn indicatief.   

Bijzondere bepaling: Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en wordt gedaan onder voorbehoud (schriftelijke) goed-

keuring en ondertekening door (directie)eigenaar/eigenaresse/opdrachtgever. 

  



 



Huurvoorwaarden 
Inkomenseisen 

De inkomenseis is 3 x maandhuur = netto salaris of 4 x maandhuur = bruto salaris. 

Hierbij mag, indien geval van een tweede inkomen van partner, het hoogste inkomen volledig mee-

genomen worden en het laagste voor de helft. 

 

Aan te leveren stukken 

Geïnteresseerden moeten altijd de volgende documenten aanleveren: 

- Kopie geldig legitimatiebewijs 

- Kopie van 3 recente loonstrookjes, op één volgende loonstroken 

- Bankafschrift of print screen van bankrekening waar salaris op vermeld staat 

- Recente werkgeversverklaring, niet ouder dan 3 maanden 

- Recente verhuurdersverklaring/ hypotheekhouders verklaring, niet ouder dan 3 maanden 

- Inschrijfformulier 

- Bij definitieve verhuur uittreksel BRP (voorheen GBA) 

 

Bent u zelfstandig ondernemer, dan geldt: 

- Kopie geldig legitimatiebewijs 

- Jaarrekening van de afgelopen 3 jaar 

- Kopie uittreksel Kamer van Koophandel 

- Accountantsverklaring 

- Recente verhuurdersverklaring/ hypotheekhouders verklaring 

- Inschrijfformulier 

 

Gepensioneerden: 

- Kopie geldig legitimatiebewijs 

- Recent AOW overzicht 

- Recent Pensioenoverzicht 

- Recent Bankafschrift of print screen van bankrekening waar inkomen op vermeld staat 

- Inschrijfformulier 

 

WERKGEVERSVERKLARING 

Bij het aanvraagformulier wordt een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient van re-

cente datum te zijn en te zijn ondertekend door uw werkgever. Naast de werkgeversverklaring dient 

u drie recente loonstroken bij te voegen. Indien u geen werkgever heeft, dient u de meest recente 

jaaropgave van uw inkomen te overleggen. Zelfstandigen dienen een recente, door accountant of 

administratiekantoor opgemaakte balans en verlies- en winstrekening over een volledig boekjaar te 

overleggen. Tevens dient een kopie legitimatiebewijs bijgevoegd te worden. 

Zowel de aanvrager als de eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken. 

 

VERKLARING EIGENAAR / BEHEERDER / HYPOTHEEKHOUDERS(S) 

In het aanvraagformulier wordt tevens, indien u momenteel een woning huurt, een verklaring van 

uw huidige verhuurder gevraagd of, indien u een eigen woning heeft, een hypotheekhouders verkla-

ring. Ook deze verklaring dient te zijn ingevuld.  

 

HUURPERIODE 

De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden. 


