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Marnixstraat 95 
Alphen aan den Rijn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bieden vanaf: € 250.000,= k.k. 
Oplevering: in overleg 



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

Een appartement van ca. 70 m² met 2 slaapkamers, 3 balkons 
en een eigen (fietsen)berging, aan de rand van het centrum 

 
 

 
 

Een perfect onderhouden appartement aan de rand van het centrum. Het gaat over de 
Marnixstraat 95. Dit appartement is gelegen op de 1e verdieping van het goed onderhouden 
complex met een actieve VvE. 
 
Wij noemen u alvast enkele bijzonderheden: 

 Geheel instapklaar en uitzonderlijk strak afgewerkt: een in 2019 vernieuwde 
laminaatvloer, glad gestuukte wanden en plafonds, deurbeslag en elektra 

 Een in 2019 vernieuwde, luxe uitgevoerde keuken met inbouwapparatuur 
 Een in 2019 vernieuwde geiser voor het warmwater  
 Een in 2019 vernieuwde en moderne badkamer met een inloopdouche en een  

tevens geheel vernieuwde separate toiletruimte 

 2 slaapkamers, mogelijkheid tot het creëren van een 3e slaapkamer 

 Niet 1.. niet 2… maar 3 balkons, waarvan 2 op het WESTEN 
 Bij het appartement hoort een (fietsen)berging, deze vindt u op de begane grond 
 Een actieve en financieel gezonde VvE met o.m. kunststof kozijnen met dubbele 

beglazing! 
 
Het appartementencomplex is gevestigd op een zeer geliefde woonlocatie in Alphen aan den Rijn, 
op de kruising van recreatie gebied Park Zegersloot en de charmante ingang naar het Stadshart 
via de Van Boetzelaerstraat.  
Recreatiegebied Park Zegersloot biedt naast leuke horeca gelegenheden ook vele wandel-/ fiets-/ 
ruiterpaden. Bijna alle ‘Alphense’ sportverenigingen zijn er gevestigd en zelfs een recreatie 
strandje met een waterskibaan. Het Stadshart is de laatste jaren fraai gemoderniseerd met als 
centraal punt een gezellig haventje met horeca. Ook tref je hier de wekelijkse vers markt, een 
diversiteit aan winkels en de bioscoop en het theater.  
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Wonen aan de 
Marnixstraat 95… 

 
…is wonen in een instapklare woning 
op één van de leukste woonlocaties 
van Alphen aan den Rijn.   
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De indeling is als volgt: 

 

De begane grond: 

 

De centrale entree met de postbussen, de fietsenbergingen en het trappenhuis naar de 
bovengelegen verdiepingen. Het appartementencomplex is recentelijk aan de buitenzijde 
geheel gerenoveerd. Zo is de gevel gereinigd en is recentelijk al het buitenschilderwerk 
gedaan. Ook is er Led verlichting in de algemene ruimten geplaatst. De VvE is bijzonder 
actief. 
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Het appartement: 

 
U komt het appartement binnen in de ruime hal met toegang tot alle vertrekken. 
Tevens bevindt zich in de hal een ingebouwde kast met de aansluitingen voor de 
wasmachine. De fraaie afwerking zal u bij binnenkomst zeker niet ontgaan, het 
appartement is volledig gemoderniseerd met als resultaat dat u niet hoeft te klussen. 
Het appartement is voorzien van:  

 Overal dezelfde laminaatvloer met hoge witte plint, loopt drempelloos door  
 in iedere kamer (m.u.v. de sanitaire ruimtes)  
 Glad gestuukte wanden en plafonds 
 Nieuwe binnendeuren met luxe beslag 
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De woonkamer: 
 
Middels de hal bereikt u de woonkamer met een diepte van bijna 10 meter (!). Hierdoor 
kunt u met gemak een ruime zithoek en een aparte eethoek creëren, tevens behoort een  
3e slaapkamer tot de mogelijkheden. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot 2 balkons,  
1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde. Door de grote raampartijen aan weerszijden 
heeft deze ruimte een prettige lichtinval wat het ruimtelijke gevoel aanzienlijk versterkt. 
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De keuken: 
 

De keuken is in 2019 nieuw geplaatst en voorzien van een moderne look, te weten: witte fronten 

uitgerust met RVS handgrepen, een antracietgrijs aanrechtblad en een grote RVS spoelbak met een 

mooie mengkraan. Tevens is vanuit de keuken het 3e balkon te bereiken. Achter de bovenkast is de 

nieuwe geiser ten behoeve van het warmwater geïnstalleerd.  

De keuken is uitgevoerd met de volgende Etna inbouwapparatuur: 

 een 4-pits gas kookplaat 

 een RVS-afzuigkap 

 een vaatwasser 

 een (combi)magnetron 

 een koelkast met een vriesvak 

 

 

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

 



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

 
De badkamer & het toilet: 
 
De badkamer en toiletruimte hebben een moderne uitstraling met strakke antracietgrijze 
beton look tegels en op de wanden een combinatie van witte en grijs accent tegels. Het 
plafond is glad gestuukt. De badkamer is voorzien van: 
 

 een inloopdouche met thermostaatkraan en RVS afvoerdrain 

 een moderne wastafel met daarboven een spiegel met verlichting 
 een radiator 

 
In de toiletruimte een vrij hangend toilet en een fonteintje.  
In de kast op de hal is een aansluiting gemaakt voor de wasmachine en droger. De vloer 
van de wasruimte is betegeld. 
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De slaapkamers: 
 
Het appartement beschikt over twee fijne slaapkamers, 1 aan de voorzijde van ca. 12 m² 
groot en 1 aan de achterzijde van ca. 8 m². De slaapkamer aan de voorzijde is voorzien 
van een inbouwkast.   
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De 3 balkons:  
 
Dit perfect gesitueerde 
appartement beschikt over 
maar liefst 3 balkons.  
 
De 2 balkons aan de 
achterzijde hebben een 
prettige ligging op het 
westen en een leuk ‘stads’ 
uitzicht.  
 
Het kleinere balkon aan de 
voorzijde biedt een 
heerlijke ochtendzon en 
vrij uitzicht. 
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Bijzonderheden:  

 
Bouwjaar : 1962 

Woonoppervlakte : 70 m2 

Gebouw gebonden buitenruimte : 7 m2 

Externe bergruimte : 6 m2 

Inhoud : 238 m3 

 

Overige bijzonderheden:  

 
 Wanneer u een appartement koopt bent u van rechtswege lid van de Vereniging van 

Eigenaren. De stukken van deze vereniging zijn digitaal via ons kantoor verkrijgbaar.  
De servicekosten bedragen € 125,91 per maand. De voorschot stookkosten bedragen 
ca. € 40,= per maand. 

 De woning is momenteel verhuurd, de huur is opgezegd per 1 november 2022.  
De woning is daarna per direct beschikbaar.  
 

 

Kadastrale gegevens:  

 
Gemeente     : Aarlanderveen 

Sectie    : C 

Nummer     : 5188 

Index    : A8 (appartement) & A84 (berging) 

 
 

Technische gegevens:  

 
Cv installatie / warmwater : Blokverwarming / geiser  

Isolatie    : voorzien van dubbel glas 

Elektrische installatie  : 4 groepen en 1 aardlekschakelaar    

Energielabel:    : G 

 

 
Woningwinkel Alphen aan den Rijn Administratie Hazerswoude-Rijndijk
 
Julianastraat 133 
2405 CG Alphen aan den Rijn 

 
Da Costasingel 3 
2394 BG Hazerswoude-Rijndijk 

 
Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden. 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.  
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WAT U VERDER NOG MOET WETEN... 
 
 

Hypotheek: Bent u geïnteresseerd in deze woning en wilt u meer weten over de maandlasten 
en de mogelijkheden van een hypotheek dan willen wij u graag vrijblijvend verder informeren.  
Na een persoonlijk gesprek met één van onze erkende hypotheekadviseurs weet u exact wat de  
netto maandlasten van deze woning zijn. Onze kracht daarbij is dat u bij ons een keuze kunt 
maken uit vrijwel alle hypotheekverstrekkers van Nederland. Indien u een vrijblijvend advies wilt 
over de hypotheek dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
 
Waarde van uw huidige woning: Indien u de financiële kant van de aankoop van deze 
woning of een andere woning op een rij gaat zetten, dan hoort daar ook een inschatting van de 
waarde van uw eventuele huidige woning bij. U kunt een afspraak maken met één van onze 
makelaars voor een vrijblijvende prijsindicatie van uw huidige woning – dan weet u waar u aan 
toe bent. 
 
In het geval u in onderhandeling gaat en het eens wordt over de prijs, opleveringsdatum en 
eventuele andere voorwaarden, maken wij als verkopend makelaar de koopovereenkomst op 
conform het NVM-model. Hierin zijn onder meer de volgende clausules opgenomen: 
 
Notaris: tenzij anders vermeld, kiest koper een notaris voor het passeren van de koopakte. 
 
Oplevering: de woning dient te worden opgeleverd in de staat waarin zij zich bevond ten tijde 
van de bezichtiging, leeg en ontruimd behoudens de meeverkochte roerende goederen met alle 
zichtbare en onzichtbare gebreken en bijbehorende rechten, heersende/leidende erf 
dienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 
daarvan. 
 
Baten en lasten: op het moment van eigendomsoverdracht bij de notaris komen alle baten en 
lasten, verschuldigde canons voor rekening van koper. Alle lopende baten, lasten e.d., met 
uitzondering van het deel feitelijk gebruik van de onroerende-zaakbelasting, worden door de 
notaris verrekend naar rato. 
 
Waarborgsom: tot zekerheid van verkoper voor nakoming van de verplichtingen door koper dient 
koper uiterlijk binnen 5 weken na tot stand komen van de koopovereenkomst een waarborgsom 
te storten op de derdenrekening van de notaris, ter hoogte van 10% van de koopsom In plaats 
van deze waarborgsom kan koper een onvoorwaardelijk afgegeven schriftelijke bankgarantie 
doen stellen van een in Nederland gevestigde bankinstelling. 
 
Bouwkundige keuring: indien de woning bouwkundig gekeurd is, verklaart koper bekend te zijn 
met de inhoud van het bouwkundige rapport. 
 
Asbest: Met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van asbest verklaart koper ermee bekend 
te zijn, dat het ten tijde van de bouw en/of was asbesthoudende materialen te verwerken. Bij 
eventuele verwijdering hiervan dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te 
worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en aanvaardt de eventuele 
aanwezigheid van die materialen in of aan het verkochte en zal de verkopende partij in deze niet 
kunnen aanspreken.    


