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 Huurprijs: € 1.395,=  

Servicekosten: € 50,= 

Oplevering : per direct 



 

 

 

 
 

DRIE-KAMERAPPARTEMENT IN HET CENTRUM  

EN DIRECT AAN DE OUDE RIJN 

 
Luxe afgewerkt appartement op een toplocatie in het centrum voorzien van onder andere een mooie 

eikenhouten parketvloer, intercominstallatie, groot terras van circa 25 m2 met fantastisch uitzicht 

over de Oude Rijn 

 

ALGEMEEN 

Op een mooie locatie in het centrum aan de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn vindt u dit sfeervolle 

en luxe 3-kamer appartement op de 1e verdieping. 

Het appartement is onder andere voorzien van een fraaie parketvloer, luxe keuken en badkamer. 

Gelegen midden in het bruisende centrum en direct aan de Oude Rijn met gezellige terrassen, res-

taurants, winkels, theater en bioscopen. 



 

 

INDELING 

Begane grond: 

Centrale hal met bellentableau, brievenbussen en inter-

cominstallatie. Tevens bevindt zich hier de bergruimte 

van de woning met een oppervlakte van circa 2 m2. In 

deze centrale hal bevindt zich tevens de voordeur met 

toegang tot de hal van het appartement met meterkast 

en trapopgang naar verdieping. 

 

 

Verdieping: 

 

Ruime hal met fraaie parketvloer, intercominstallatie (met videobeeld) en toiletruimte en toegang tot 

de vertrekken. Vanuit de hal is een open verbinding naar de woonkamer met open keuken. 

 

  

 

 



 

 

 

De keuken is voorzien van een combi-oven met magnetronfunctie, koelkast + vriezer, rvs afzuig-
schouw en quooker. 
 

 
 

De woonkamer heeft een sfeervolle uitstraling vanwege de authentieke kapconstructie en is 

voorzien van dubbele openslaande deuren naar het riante dakterras met gezellig uitzicht op  

over de Oude Rijn.  

 
 



 

 
 

  



 

De slaapkamers: 

 

Aan de voorzijde van het pand zijn 2 slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer voorzien van een 

grote inbouwkastenwand.  

 

 
 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

De badkamer: 

 

De badkamer is voorzien van douche en een wastafelmeubel. Er is tevens een aparte ruimte voor de 

wasmachine, droger en CV- opstelling. 

 

 
 

 
 

 



 

Het terras 
 
Grenzend aan de woonkamer heeft het appartement een zeer royaal en zonnig terras op het zuiden 
en met uitzicht op de Oude Rijn.  
 

 
 

 

 

 

VERHUUR: 

Het appartement is per direct beschikbaar, 

Huurprijs is exclusief energiekosten. 

Waarborgsom bedraagt TWEE MAANDEN HUUR 

Gemeentelijke lasten (huurdergedeelte) worden aan u doorberekend. 

De huurtermijn is minimaal 2 jaar. 

Huurder heeft de verplichting zich op dit adres in te schrijven. 

Verhuur dient met uitdrukkelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden 
 

 

Deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijk-

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

maten en oppervlakten zijn indicatief.  
Bijzonder 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 

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 werkgeversverklaring 

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

cente jaaropgave van uw inkomen te overleggen. Zelfstandigen dienen een recente, door accoun-

tant 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 verklaring. 

Ook deze verklaring dient te zijn ingevuld. 

 

HUURPERIODE 

De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 24 maanden. 

                                               
 


