
 
 

Alphen aan den Rijn 
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Email: info@koppesmakelaardij.nl 
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 Van Mandersloostraat 69 

Alphen aan den Rijn 

 

  

 
 

   

    

 Huurprijs : 

Servicekosten : 

Oplevering : 

€ 895,- per maand 

€   50,- per maand 

Per direct 

 



 
 

Te huur 2-kamerappartement  

in het centrum van Alphen aan den Rijn. 

 
Altijd al hartje centrum willen wonen? Dan is dit uw kans! 

Dit knusse appartement is gelegen midden in het gezellige centrum van Alphen aan den Rijn, gren-

zend aan het vernieuwde gedeelte. Vanuit de woning loopt u zo de winkelstraat in, met divers win-

kelaanbod en gezellige horeca met terrassen aan de Oude Rijn en/of het Aarkanaal. Bioscoop, 

theater en de markt allemaal op loopafstand! 

 

Indeling appartement:  

Bellentableau met brievenbussen en toegang tot het complex. Via de trap of lift zijn alle verdiepin-

gen toegankelijk.  

 

Entreehal met meterkast, cv- kast met wasmachine aansluiting, het toilet, toegang tot de slaapka-

mer en woonkamer. Woonkamer met nieuwe laminaatvloer, lichte wanden en frans balkon met uit-

zicht op de gezellige winkelstraat.  

Open keuken met crème kleurige kastdeuren/ lades en een kunststof aanrechtblad met houtmotief. 

In de keuken is een koel/ vriescombinatie, vaatwasser, oven, 4- pits gaskookplaat en rvs- afzuigkap 

aanwezig.  

 

Ruime slaapkamer aan de achterzijde via de slaapkamer is de volledig betegelde badkamer toegan-

kelijk. Hier is een douchecabine en dubbele wastafel met meubel.  

Beneden in de kelder is een ruime berging. 

 

Deze woning is per direct beschikbaar. 



  
  

  
  

  
  

  



  

  

  

 

 

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 
meegenomen 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 
recente datum te zijn en te zijn ondertekend door uw werkgever. Naast de werkgeversverkla-
ring 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 ver-huurder gevraagd of, indien u een eigen woning heeft, een hypotheekhou-
ders verklaring. Ook deze verklaring dient te zijn ingevuld. 
 
HUURPERIODE 
De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



 


