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Poortwachter 107
Alphen aan den Rijn

Huurprijs: € 830,- per maand
Oplevering: 1 augustus 2021

SENIORENAPPARTEMENT MET UITZICHT OP HET WETERINGPARK
Mooi driekamerappartement op de bovenste verdieping met ruim balkon
op loopafstand van het winkelcentrum de Herenhof.
Kleinschalig seniorenappartementencomplex (55+) gelegen nabij het Weteringpark met veel
groen, recreatie mogelijkheden en de jachthaven aan de Heimanswetering.
Vanaf de Poortwachter bent u binnen enkele minuten op de N207 naar Amsterdam, ook is
winkelcentrum de Herenhof binnen enkele minuten te bereiken en zijn er goede busverbindingen, onder andere naar het station, centrum van Alphen aan den Rijn en Schiphol.
Het appartementengebouw telt in totaal vier verdiepingen, heeft o.m. een afgesloten centrale
hal met trappenhuis, lift en toegang tot de individuele bergingen. Rondom het gebouw is voldoende parkeergelegenheid.

Omschrijving appartementen:
Begane grond:
Het appartementencomplex is voorzien van een afgesloten entree met de postbussen, een centrale hal met toegang tot het trappenhuis en de lift. Tevens is er vanuit de entree direct toegang tot de gemeenschappelijke fietsenberging.
Appartement:
Entree, de ruime hal met garderoberuimte en met toegang tot alle vertrekken in de woning.
Vanuit de hal bereikt u de lichte woonkamer, welke is voorzien van grote raampartijen die deze
woonkamer voorzien van veel licht. Vanuit de woonkamer is er toegang tot het grote zonneterras. Aansluitend op de woonkamer is de keuken.
Keuken:
Aan de voorzijde is een afgesloten keuken voorzien van een keukenblok met zowel onder- als
bovenkasten en een recirculatiekap.
Balkon:
Het appartement is voorzien van een ruim balkon.
Slaapkamers:
Het appartement is voorzien van 2 slaapkamers de 1e slaapkamer is ruim van afmeting
(4.45 x 3.00m) met flinke raampartijen en toegang naar het zonnige balkon.
De 2e slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van het appartement en is tevens ruim van afmeting (4.80 x 2.20m).
Toilet en de badkamer:
Vanuit de hal bereikt u het separate toilet, de ruime badkamer welke is voorzien van een
wastafel en aparte douche en de inpandige berging.
Bijzonderheden:
Servicekosten

: € 37,50 per maand

Hierin is inbegrepen: kosten elektra algemene ruimten, kosten verwarming algemene ruimten,
kosten water algemene ruimten, kosten schoonmaak algemene ruimten, kosten onderhoud tuin,
kosten onderhoud algemene ruimten, kosten ontstoppen leidingen en riolering, kosten leveren
signaal (bijvoorbeeld voor de lift), kosten preventief onderhoud Cv ketel incl. 24-uursdiensten,
kosten glasverzekering gevelbeglazing, kosten beheerder en administratiekosten.

Borgsom: Voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst bent u 1 maand borg verschuldigd.

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

Locatie: Weteringpark
Het Weteringpark is in 1991 aangelegd en is vernoemd naar de naastgelegen Heijmanswetering.
De wijk is middels een jachthaven ook direct aangesloten op de Heijmanswetering.
Het Weteringpark is een veelzijdig wandel- en recreatiepark met in het hart een recreatiestrand
met een waterspeelplaats. Het waterrijke park kenmerkt zich door de ruime opzet met een veelzijdigheid aan beplanting.
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