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Zuidland 83 
Alphen aan den Rijn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Huurprijs:   € 1.500,- per maand 
Servicekosten:  € 50,- per maand 
Oplevering:  per 1 november 2022 
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Te huur: TE HUUR Luxe maisonnette met 

2 terrassen + eigen parkeerplaats in de garage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Comfortabel wonen in een bijzonder fraai appartement, uniek in z’n soort, met het gemak van uw 
eigen parkeerplaats in de ondergelegen garage.  
 
Dit appartement staat garant voor veel woongenot:  
  
Ruimte: 2 woonlagen dus dubbel genot(!), een speelse indeling en veel woonoppervlakte.  
  
Modern en luxe: Het appartement is tot in de puntjes afgewerkt. De keuken is een plaatje en 
evenals het sanitair modern en strak uitgevoerd en van alle gemakken voorzien.  
 
Locatie: In het Groene Hart van de Randstad met steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag,  
Rotterdam, Leiden, Gouda en Zoetermeer zijn in ca. 30 autominuten te bereiken.  
Op slechts 5 loopminuten treft u het centrum én NS station van Alphen aan den Rijn.   
 
Design & architectuur: Gebouw Da Vinci is van bijzondere architectuur en vormgeving, uniek in 
zijn soort! Het markante gebouw is beeldbepalend voor Alphen aan den Rijn.  
Lees verder in deze presentatie voor meer informatie over dit unieke ontwerp.
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Huren aan het 
Zuidland…  
 
Is wonen nabij het centrum van 
Alphen aan den Rijn met alle 
voorzieningen binnen handbereik 
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Da Vinci 
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Begane grond:   
 
De afgesloten entree, met de brievenbussen en het bellentableau met videofooninstallatie.  
 
Bij binnenkomst een fraaie hoge hal met lift. Direct naast de entree is de toegang tot het 
trappenhuis en de eigen fietsenberging met een bergvliering. U vindt de woning op  
de 5e en 6e verdieping.  
 
U komt het appartement binnen in de ontvangsthal met de moderne toiletruimte en de toegang  
tot de woonkeuken. De strakke afwerking zal u zeker niet ontgaan, zo is de gehele woning 

afgewerkt met een fraaie 
vloer, gestuukte wanden 
en fijn spuitwerk plafonds, 
moderne convectoren en 
luxe stompe binnendeuren.   
 

De toiletruimte is voorzien 

van een vrij hangend 

wandcloset en fonteintje.  

 
 
  



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

 
Koken, eten, en genieten:  
 
Het unieke van dit object is de indeling.  
U vindt op deze verdieping het kook- en eetgedeelte. De overige vertrekken bevinden zich op de 
bovengelegen etage. 
 
De woonkeuken van 40 m² heeft over de gehele breedte grote raampartijen die een prachtige 

lichtinval creëren. Speelse elementen zoals de open trap en het moderne kookeiland vormen een 

sfeervol geheel. Tevens heeft u vanuit de woonkeuken toegang tot het terras over de gehele 

breedte van de woning. Hier geniet u van een prachtig weids uitzicht over de groenzone 

Molenwetering met de grazende Galloway runderen.  
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Koken, eten, en genieten:  

Het unieke van dit object is de indeling.  

U vindt op deze verdieping het kook- en eetgedeelte. De overige vertrekken bevinden zich op de 

bovengelegen etage.  

De woonkeuken van 40 m² heeft over de gehele breedte grote raampartijen die een prachtige 

lichtinval creëren. Speelse elementen zoals de open trap en het moderne kookeiland vormen een 

sfeervol geheel. Tevens heeft u vanuit de woonkeuken toegang tot het terras over de gehele 

breedte van de woning. Hier geniet u van een prachtig weids uitzicht over de groenzone 

Molenwetering met de grazende Galloway runderen.  

De keuken:  

De moderne keuken is een heuse eyecatcher! Een royaal kookeiland, gecombineerd met een 

wandopstelling, zorgt ervoor dat u over veel werk- en bergruimte beschikt. Een speelse 

combinatie van hoogglans bordeauxrode en zwarte fronten met geïntegreerde handgrepen wordt 

smaakvol gecombineerd met een donker natuurstenen werkblad.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

De keuken:  
 
De keuken is voorzien van de 
navolgende inbouwapparatuur: 
 

 een inductiekookplaat 

 een RVS afzuigkap 

 een combimagnetron 

 een vaatwasser 

 een koel-vriescombinatie 
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Als u de trapopgang naar boven volgt bereikt u de woonkamer, van waaruit u toegang heeft tot 

de tussenhal en een van de slaapkamers.  

De grote woonkamer maakt diverse opstellingen mogelijk. 

Vanuit deze riante living met de sfeervolle inbouwspots komt u via de dubbel openslaande 

deuren op het zonneterras.    
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Het zonneterras: 

Het 2e terras ligt op het zuidoosten en bevindt zich aan de woonkamerzijde van het appartement. 

Door de ruime afmetingen is het goed mogelijk een loungeset en eethoek op het terras te 

plaatsen. Door de gunstige ligging kunt u hier een groot deel van de dag van de zon genieten.  
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Slaapkamer 1 

Via de woonkamer komt u in de ruime en lichte masterbedroom. De hoge raampartijen geven ook 

hier een mooie lichtinval in de slaapkamer. De slaapkamer heeft een praktische kastenwand tot 

aan het plafond. 
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De tussenhal: 

Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de tussenhal. De tussenhal biedt toegang tot de 2e 

slaapkamer, de badkamer, een apart toilet en een separate berg- c.q. technische ruimte.  
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De badkamer:  
 
De vloer van de badkamer is betegeld met een mooie antracietgrijze tegel en de wanden met een 
strakke witte tegel. Leuk detail zijn de terugkerende grote raampartijen. 
 
Verder is de badkamer voorzien van:  
• Een royale inloopdouche met RVS afvoerdrain en handdouche 
• Een dubbel wastafelmeubel 
• Een designradiator 
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De technische ruimte: 

In de technische ruimte vindt u de aansluitingen voor de wasmachine en de droger, alsmede de  

opstelplaats voor de cv-ketel. De technische ruimte biedt u tevens extra bergruimte  

Bijzonderheden: 

Bouwjaar     : 2009 

Woonoppervlakte   : 141 m² 

Inhoud      : 400 m³ 

Externe bergruimte   :     4 m² 

Gebouwgebonden buitenruimte :   23 m² 

 

Overige bijzonderheden: 

- Bij de huurprijs van de woning is een privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage 

inbegrepen. 

- Op de begane grond is een eigen fietsenberging met elektra (zwakstroom). 

- Het gebouw is extra goed geïsoleerd. Zo zijn  

vloeren, muren en daken geïsoleerd en is de woning voorzien van HR++ beglazing.  

e.e.a. resulteert in een energielabel A.  

- De woning kan gemeubileerd gehuurd worden, de extra kosten hiervoor zijn € 100,- per 

maand. 
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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 3,5 - 4 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. 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 aanvrager wordt - indien de aanvraag akkoord is bevonden – uitgenodigd voor een 
bezichtiging. 
8.De woningaanvraag wordt 6 maanden na de inschrijfdatum als vervallen beschouwd, tenzij de 
aanvrager binnen die termijn om handhaving van de aanvraag verzoekt. 
9.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 maximaal twee jaar met een minimale huurperiode 
van één jaar. 


