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Prins Hendrikstraat 73 J-K-L 
Alphen aan den Rijn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Huurprijs:   € 895 - 1.195,- p.m. 
Servicekosten:  € 30 - 45,- p.m. 
Oplevering:  per ca. 1 december a.s. 
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NIEUW! Instapklare, moderne beneden appartementen nabij 

het centrum (51, 56 en 104 m2 woonoppervlakte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vanuit het bruisende centrum van Alphen worden we middels de sierlijke Prins Hendrikstraat 
begeleid naar het kleinschalige appartementencomplex. Het complex biedt u de huisnummers 73 
J, K en L.   
 
Het oorspronkelijke kantoorgebouw is opgedeeld in drie gemoderniseerde appartementen met 
ieder een sublieme afwerking van destijdse luxe. Ook zijn de appartementen compleet 
gerealiseerd, dus met alle voorzieningen in eigen beheer, denk aan een aparte slaapkamer, een 
gescheiden toiletruimte en badkamer en een technische ruimte met wasapparatuur aansluitingen. 
Daarbij beschikt ieder appartement over zijn eigen terras en entreedeur.  
 
Ondanks de hoogwaardige afwerkingskwaliteit binnenshuis is 
er ook aandacht aan de buitenzijde besteed. Het onder 
architectuur ontworpen complex heeft een duurzame 
uitstraling gekregen in combinatie met het bestaande 
gebouw. Zo is er bij 73J en 73K een moderne houten 
gevelbekleding aangebracht met plafondhoge kozijnen van 
HR++ beglazing.  
 
Want de locatie is om van te dromen, in de luwte van het stadscentrum van Alphen aan den Rijn 
met een scala aan winkels, restaurants en uitgaansgelegenheid treft u ook aanbod voor de 
leefomgeving, namelijk supermarkten, verswinkels en een tweewekelijks markt op het 
Thorbeckeplein. Voor de studenten en/of werkende is een ideale verbinding naar Leiden of 
Utrecht op loopafstand, hier treft u namelijk het centraal bus- en treinstation van Alphen aan den 
Rijn.  

Het complex is recentelijk 
opgeleverd met glad gestucte 
wanden, een visgraat vloer 
met hoge, witte plinten en 

mooi gelakte tussendeuren. 
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Huren aan de  
Prins Hendrikstraat…  
 
…Is wonen in de luwte van het 
levendige centrum van Alphen 
aan den Rijn met groot aanbod 
van modewinkels, restaurants 
met o.a. terrassen aan het water 

en divers uitgaansgelegenheid. 
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Prins Hendrikstraat 73J:  
Huurprijs p/m: € 895,- (exclusief € 30,- servicekosten) 
Woonoppervlak: 51 m2 
 

Via de entreedeur aan de straatzijde is de woning toegankelijk. U wordt verwelkomd in de hal 
welke toegang geeft aan de woningbrede woonkamer via de industriële tussendeur. De 
woonkamer wordt overgoten met lichtinval middels de grote houten schuifpui. Ook vindt u hier 
de moderne, zwart geaccentueerde rechte keuken met inbouwapparatuur uit 2021.  
 
Tevens zijn via de hal ook de inpandige berging, de separate toiletruimte en de praktisch 
bemeten slaapkamer toegankelijk.  
De badkamer is in fraai contact met de slaapkamer en is smaakvol betegeld in een marmeren 
look. De ruimte is voorzien van een zwart geaccentueerde (stort)douche en een wastafelmeubel. 
 
Prins Hendrikstraat 73J is door zijn gasvrije voorzieningen toekomstbestendig. Het appartement 
is tevens uitgevoerd met een koelte/warmte airconditioning in de slaap- en woonkamer. 
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Plattegrond Prins Hendrikstraat 73J: 
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Prins Hendrikstraat 73K:  
Huurprijs p/m: € 920,- (exclusief € 30,- servicekosten) 
Woonoppervlak: 56 m2 
 

Via de entreedeur is de woning toegankelijk. Bij binnenkomst bent u via het tochtportaal in de 
woningbrede woonkamer welke wordt overgoten met lichtinval middels de grote houten 
schuifpui. Ook vindt u hier de moderne, zwart geaccentueerde hoekkeuken met 
inbouwapparatuur uit 2021.  
Vanuit de woonkamer krijgt u via een portaal toegang tot de ruime slaapkamer, de badkamer en 
de separate toiletruimte.  
De moderne badkamer is compleet betegeld met smaakvolle tegels in een marmeren look en 
voorzien van een zwart geaccentueerde (stort)douche en een wastafelmeubel. 
 
Prins Hendrikstraat 73K is door zijn gasvrije voorzieningen toekomstbestendig. Het appartement 
is tevens uitgevoerd met een koelte/warmte airconditioning in de slaap- en woonkamer. 
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Plattegrond Prins Hendrikstraat 73K:  
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Prins Hendrikstraat 73L:  
Huurprijs p/m: € 1.195 (exclusief € 45,- servicekosten) 
Woonoppervlak: 104 m2 
 

Aan de achterzijde van het complex bevindt zich de toegangsdeur voor nummer 73L. Bij 
binnenkomst treft u de ruim opgezette hal met de tussendeur richting de woonkamer, de 
separate toiletruimte met fonteintje en de trapopgang richting de slaapverdieping.  
De woonkamer van ca. 53m2 is riant te benoemen. De lichtinval vanuit de openslaande deuren 
en het woonkamerraam wordt versterkt middels twee karakteristieke dakkoepels. Ook treft u hier 
de lichte, L-opgestelde keuken met inbouwapparatuur.  
 
Bij bovenkomst treft u de overloop die toegang geeft tot de slaapkamer met ingebouwde kast, de 
technische ruimte c.q. bergruimte met opstelplaats van de cv-ketel en de badkamer met veel 
bewegingsvrijheid.  
 
Nummer 73L beschikt over een persoonlijke parkeerplaats grenzend aan het complex.   



 www.koppesmakelaardij.nl | T: 0172 43 45 61 | info@koppesmakelaardij.nl | @KoppesMakelaardij 
 

  

www.koppesmakelaardij.nl | T: 0172 43 45 61 | info@koppesmakelaardij.nl | @KoppesMakelaardij 

 



 www.koppesmakelaardij.nl | T: 0172 43 45 61 | info@koppesmakelaardij.nl | @KoppesMakelaardij 
 

  

www.koppesmakelaardij.nl | T: 0172 43 45 61 | info@koppesmakelaardij.nl | @KoppesMakelaardij 

 



 www.koppesmakelaardij.nl | T: 0172 43 45 61 | info@koppesmakelaardij.nl | @KoppesMakelaardij 
 

Plattegrond Prins Hendrikstraat 73L:  
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HUURVOORWAARDEN  
 
Inkomensnorm voor nieuwe huurders 
De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben we hierbij kort samengevat: 
 
Financiële voorwaarden 
Voor nieuwe huurders hanteren wij een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in 
verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen.  
 
Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm, waarbij uw bruto maandinkomen in ieder 
geval gelijk dient te zijn aan minimaal 4 - 4,5 maal de kale huurprijs. 
 
Tweeverdieners 
Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of 
voorwaarden. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de 
inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld. 
  
Zelfstandigen 
Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per 
individueel geval. Afhankelijk van de situatie vragen wij een bankgarantie of waarborgsom van 
gemiddeld 3 tot 6 maanden. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Daarnaast vragen wij een door een 
erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans. 
 
Gepensioneerden 
Bent u gepensioneerd? Dan verzoeken wij u ons kopieën toe te sturen, waaruit blijkt wat uw 
jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn. Voor gepensioneerden geldt dat het inkomen minimaal 3,5 
maal de kale maandhuur dient te bedragen. Bij de aanvraag houden wij er rekening mee dat 
gepensioneerden ca. 30% minder belasting betalen. De inkomens worden per individueel geval 
beoordeeld. 
 
Eigen vermogen 
Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen dan kan 
hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Ook dit bekijken wij per individueel geval. 
 
Inkomsten moeten worden aangetoond met een salarisstrook en een werkgeversverklaring (of 
accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. 
 
Bij twijfel of u aan genoemde voorwaarden voldoet, kunnen wij uw situatie nader bekijken en 
kunnen wij in overleg aanvullende voorwaarden stellen. Zoals bijvoorbeeld een aanvullende 
bankgarantie of waarborgsom. 
  
Betalingsachterstand 
U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Als 
bewijs vragen wij u ons een verklaring van uw verhuurder/beheerder, eigenaar of 
hypotheekverstrekker aan ons toe te sturen. 
 
Waarborgsom / bankgarantie 
Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een bankgarantie te stellen of 
een waarborgsom te storten gelijk aan één maand kale huur. Over de waarborgsom vergoeden 
wij geen rente. In bepaalde gevallen (bijv. bij zelfstandigen of bij onvoldoende inkomen) kan een 
hogere waarborgsom c.q. bankgarantie worden gevraagd. 
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Overige voorwaarden 
1. De aanvrager dient een woningaanvraagformulier in te vullen 
2. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling. 
3. De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
4. Aan het indienen van een woningaanvraagformulier kan door de aanvrager geen enkel 

recht worden ontleend. 
5. Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door de 

makelaar. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de 
afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het 
financieel risico. 

6. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. 
7. De woningaanvraag wordt 3 maanden na de inschrijfdatum als vervallen beschouwd, 

tenzij de aanvrager binnen die termijn om handhaving van de aanvraag verzoekt. 
8. Mochten de gegevens van de aanvrager ten nadele zijn gewijzigd tegen de tijd dat er een 

woning wordt aangeboden, behouden wij ons het recht voor op ons standpunt terug te 
komen. 

 
Huurovereenkomst 

 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar met een minimale periode van 
één jaar. 

 Voordat wij de sleutels afgeven, dient de getekende huurovereenkomst (in tweevoud) in 
ons bezit te zijn. 

 De eerste maand huur, eventuele bijkomende kosten en ook de waarborgsom dienen 
voor de oplevering van de woning te zijn voldaan. 


