
 

 

 
 

 

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 

 

  

 
 

 13 Huurappartementen 

Rijnzigt - Zoeterwoude 

 

  

 
 

   

    

 Huurprijs vanaf: 

Oplevering : 

€ 895,- per maand 

ca. mei/juni 2021 

 



 

 

 

Wonen in Zoeterwoude 

In Zoeterwoude aan de Hoge Rijndijk op het voormalig bedrijfsterrein van Omtzigt Bouwmateri-

alen realiseert Bouwbedrijf Niersman, een comfortabel appartementencomplex in een groene en 

waterrijke woonomgeving. Het complex van 13 huurappartementen is gebouwd naar een ont-

werp van Pact3D Hoogmade.  

 

Zoeterwoude ligt in het prachtige polderlandschap van het Groene Hart, te midden van de grote 

steden Amsterdam, Leiden, Utrecht en Den Haag. Zoeterwoude is een prettige en groene plek 

om te wonen in de luwte van de stad Leiden. Vanaf de prachtige locatie aan de Oude Rijn bent 

u op 5 fietsminuten-afstand van de uitgestrekte groene polders alwaar u heerlijk kunt wandelen 

en fietsen. Wilt u iets anders dan rust om te ontspannen, dan kan dat ook! Het bruisende cen-

trum van Leiden bereikt u immers in slechts 15 minuten fietsen. 

 

 

 



 

 

 

Zoeterwoude biedt ruim voldoende mogelijkheden tot ontspannen, hoe u dat doet is aan u! 

Door de centrale ligging in de Randstad bent u vanuit Zoeterwoude binnen enkele minuten op 

de uitvalswegen A4 en N11 vanwaar u eenvoudig en snel alle grote steden in de Randstad en 

Schiphol bereikt. Tevens is er door deze strategische ligging aan de A4 en de N11 veel bedrij-

vigheid in het dorp met onder meer een brouwerij van Heineken en de Rijneke Boulevard. Deze 

boulevard is een strook met 40 grote winkels gericht op bezoekers uit de hele regio.  

 



 

 

 

Wonen in Zoeterwoude betekent 

dus meer dan alleen wonen in 

een groene en waterrijke omge-

ving. U zult blij verrast worden 

door het feit dat Zoeterwoude 

ontzettend levendig is! Alle voor-

zieningen bevinden zich in de di-

recte omgeving en dus op de 

fietsafstand van elkaar. Voor uw 

dagelijkse boodschappen kunt u 

terecht in een van de talloze win-

kels in het dorp, ook is er een ba-

sisschool, een peuterspeelzaal en 

zijn er diverse kinderopvangcentra 

aanwezig. Lokale saamhorigheid 

wordt vergroot in het dorp door voor en met de bevolking activiteiten te organiseren. In het 

weekend zijn er genoeg mogelijkheden om naar hartenlust van uw hobby te genieten. Er is een 

actief verenigingsleven onder de Rijndijkers, zo zijn er verschillende voetbal-, tennis en muziek-

verenigingen en langs de rivier een groot aantal jachthavens. 

 

 

 

  



 

 

De appartementen: 

 

Het huurcomplex Rijnzicht in aanbouw ! het complex bestaat uit totaal 13 appartementen ver-

deeld over 4 woonlagen. Er zijn twee-, drie- en vierkamerappartementen en verschillend in 

grootte. Voor u de mogelijkheid om één van deze appartementen te huren. Alle appartementen 

zijn voorzien van een keuken met inbouwapparatuur, een PVC-vloer, afgewerkte witte wanden 

en gordijnrails: instapklaar dus ! 

 

 
 

Tweekamerappartementen 

Op de begane grond zijn 2 tweekamerappartementen met een gebruiksoppervlak van zo’n 56 

en 71 vierkante meter en beschikken over een slaapkamer, woonkamer, badkamer, wasruimte 

en buitenruimte. Deze woningen hebben een moderne keuken met alle benodigde  

inbouwapparatuur en een mooie vloer.  

 

 

Driekamerappartementen 

De driekamerappartementen verschillen in grootte. Allen be-

schikken over twee slaapkamers, een woonkamer, wasruimte, 

badkamer, een moderne keuken met inbouwapparatuur en een 

mooie vloer.  

 

  



 

 

 

Penthouses 

Op de bovenste verdieping bevind zich een penthouse van 86,5m2 met 2 slaapkamers met een 

dakterras van maar liefst 26m2 en een penthouse van 93m met 3 slaapkamers, een dakterras 

van 23m2 en een balkon. Daarnaast hebben de penthouses een woonkamer, een moderne keu-

ken met inbouwapparatuur, een badkamer, een separaat toilet, een technische ruimte en een 

mooie vloer. 

 

De keukens van de appartementen zijn voorzien van: 

• Koelkast met vriezer 

• Combi oven 

• Vaatwasser 

• Composietstenen werkblad 

• Gaskookplaat 

 

  
Bram van Veldestraat 5 en 13, Hoge Rijndijk 155 Bram van Veldestraat 1, 9 en 17 

  
Hoge Rijndijk 153 Bram van Veldestraat 3 en 11 

  
Bram van Veldestraat 7 en 15 Hoge Rijndijk 151 

 

  



 

 

De appartementen zijn afgewerkt met:  

• PVC Tarkett vloer 

• Gordijnrails 

• Afgewerkte witte wanden 

• Compleet uitgevoerde badkamer 

• Gezamenlijke lift 

 

Daarnaast hebben alle appartementen een eigen fietsenberging en een eigen parkeerplaats op 

de begane grond. De appartementen zijn momenteel in aanbouw, de oplevering wordt ver-

wacht in mei/juni 2021.   

Gezien de bouwwerkzaamheden en de veiligheid is het nog niet mogelijk om de appartementen 

te bezichtigen. 

 

 
 

Onderstaand een overzicht van het soort appartement, het adres, de grootte en de verdieping 

waarop het appartement ligt. 

 

verdieping Adres soort appartement GBO 

BG Hoge Rijndijk 153 2-kamerappartement 56,1 m2 

BG Hoge Rijndijk 155 2-kamerappartement 70,9 m2 

     

BG Hoge Rijndijk 151 3 kamerappartement 63,4 m2 

1e Bram van Veldestraat 1 3-kamerappartement 78 m2 

1e Bram van Veldestraat 3 3-kamerappartement 71,1 m2 

2e Bram van Veldestraat 9 3-kamerappartement 78 m2 

2e Bram van Veldestraat 11 3-kamerappartement 71,1 m2 

3e Bram van Veldestraat 17 3 kamerpenthouse 86,5 m2 

     

1e Bram van Veldestraat 5 4-kamerappartement 83,9 m2 

1e Bram van Veldestraat 7 4-kamerappartement  102,8 m2 

2e Bram van Veldestraat 13 4-kamerappartement 83,9 m2 

2e Bram van Veldestraat 15 4-kamerappartement  102,8 m2 

3e Bram van Veldestraat 19 4-kamerpenthouse 93 m2 
 

Op de volgende pagina’s ziet u de plattegronden van de appartementen. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

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 meegeno-

men 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 re-

cente 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 administratiekan-

toor 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 18 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.   


