Appartement
te huur

ALPHEN AAN DEN RIJN |

Hooftstraat 71 A

Huurprijs € 1.095 p.m.
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Kenmerken
& specificaties

Woonoppervlakte

53 m²

Inhoud

156 m³

Gebouwgebonden
buitenruimte

8 m²

Balkonligging

West

Bouwjaar

2008

Aantal kamers

2

Aantal slaapkamers

1

Ligging object

in centrum

Verwarming

c.v.-ketel

Isolatie

volledig geisoleerd

Energie label

A

Omschrijving
Uitstekend afgewerkt tweekamerappartement met ruim en zonnig balkon, waar u zó in kunt!
Dit appartementencomplex is gelegen in het centrum van Alphen aan den Rijn. Tussen alle winkels en
bedrijvigheid vindt u dit keurige in 2008 gebouwde appartementencomplex.
Het appartement ligt op de eerste verdieping met een ruim en zonnig balkon en beschikt over een fraai
uitzicht op de Oude Rijn.
Begane grond
Afgesloten entree, bellentableau en brievenbussen met toegangsdeur naar de centrale hal. U kunt de
woonverdieping bereiken via het trappenhuis of via de lift. Dit appartement beschikt ook over een
gezamenlijke fietsenberging op de begane grond.
Eerste verdieping
- Hal met toegangsdeuren tot woonkamer, badkamer en toiletruimte.
- Modern toilet met wandcloset en fonteintje.
- Nette betegelde badkamer met glazen douchehoek, wastafelmeubel en handdoekenkastje.
- Lichte woonkamer met deur naar het balkon met uitzicht op de Oude Rijn en zonligging op het westen.
- Open keuken voorzien van een keurige keukenopstelling inclusief gaskookplaat, afzuigkap en combi-oven.
- Zeer ruime slaapkamer aan de balkonkant.
Bijzonderheden:
Nagenoeg het gehele appartement is voorzien een fraaie laminaatvloer.
Deze woning wordt te huur aangeboden tegen de volgende voorwaarden:
Huurperiode: minimaal twee jaar
Huurprijs: € 1.095,-- per maand inclusief servicekosten (excl. gas / water / elektra / telefoon / internet).
Waarborgsom: € 1.095,-- bij een toereikend inkomen en beperkte onzekerheden voor verhuurder.
In de huur is inbegrepen de laminaatvloeren, raambekleding, complete keuken voorzien van
inbouwapparatuur, complete badkamer met wastafelmeubel, diverse lampen, meubels in woonkamer,
slaapkamer, washok in de woning compleet met wasmachine, wasdroger en vriezer en gedeelde
fietsenberging op de begane grond (woning is grotendeels gemeubileerd).
De huurovereenkomst komt pas tot stand als beide partijen de huurovereenkomst hebben ondertekend.
INKOMENSNORM
Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het brutomaandinkomen vier maal de kale huur dient
te bedragen. Een eventueel tweede inkomen wordt hierbij voor de helft meegerekend. Eventuele
betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) dienen op het inkomen in mindering te
worden gebracht.
WERKGEVERSVERKLARING
Er wordt een werkgeversverklaring (vaste aanstelling) gevraagd. Deze verklaring dient van een recente datum
te zijn en te zijn ondertekend door uw werkgever. Naast de werkgeversverklaring dient u drie recente
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 administratiekantoor opgemaakte balans en verlies- en
winstrekening over twee volledige boekjaren 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 / HYPOTHEEKHOUDER(S)
Indien u momenteel een woning huurt wordt tevens een verklaring van uw huidige verhuurder gevraagd of,
indien u een eigen woning heeft, een hypotheekhoudersverklaring.
KREDIETCHECK
Om u als huurder te screenen dient u mee te werken aan de kredietcheck. De kosten van € 42,35 inclusief btw
(€ 35,-- excl. btw) komen voor uw rekening.
Deze informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Mocht er onverhoopt onjuistheden staan vermeld dan wordt onzerzijds echter geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

Plattegrond

Locatie
op de kaart

Wonen in
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn ligt middenin het Groene
Hart. In het centrum van Alphen aan den Rijn vindt
u een brede mix van wonen, bedrijvigheid en
werkgelegenheid, voortgezet en middelbaar
onderwijs,
recreatie,
winkels
en
zorgvoorzieningen. Ook het Thorbeckeplein en
Rijnplein zijn met hun vernieuwende uitstraling
zeer geliefd. Aan de andere kant van Alphen aan
den Rijn ligt de Stationsomgeving, dit is een zeer
boeiende plek voor wonen, werken en onderwijs in
een hoogstedelijke omgeving.

Alphen aan den Rijn ligt vlakbij Schiphol en de
grote steden van de Randstad, zowel via de
snelwegen als openbaar vervoer zijn deze steden
gemakkelijk te bereiken.
Via de N11 en de N207 is Alphen aan den Rijn
verbonden met de snelwegen A4 richting
Amsterdam/Den Haag, de A12 richting Utrecht/
Den Haag en de A20 richting Rotterdam. Hierdoor
kunt u deze steden binnen 40 minuten bereiken.

Het
Bospark,
Park
Rijnstroom
en
het
Zegerslootgebied zorgen tenslotte voor de nodige
onthaasting en ontspanning in de hectiek van de
alledag. In het Zegerslootgebied vindt u diverse
fiets- en wandelpaden.

Alphen aan den Rijn is uitermate geschikt om te
wonen, werken en recreëren. Of u nu kiest voor
wonen in een karakteristieke, vooroorlogse
woonwijk of voor een woning in een groene
moderne nieuwbouwwijk zoals Kerk & Zanen.
Alphen aan den Rijn is een stad om u thuis te
voelen.

In Alphen aan den Rijn is veel te beleven,
bijvoorbeeld bij vogelpark Avifauna en themapark
Archeon. Ook zijn er twee zwembaden, een
manege en een golfbaan. Alphen aan den Rijn kent
ook vele aantrekkelijke evenementen. Buiten
Alphen aan den Rijn zijn prachtige polders,
natuurgebieden en plassen te bewonderen.

Over ons
Al ruim 40 jaar verkopen wij met veel plezier woningen in Alphen aan den Rijn en omstreken. Huizenkopers
zien wij vaak terug als zij opnieuw een woning zoeken; een duidelijk teken van waardering! Kwaliteit en een
tevreden klant staan bij ons dan ook centraal. Bent u dus op zoek naar een makelaar om uw woning te
verkopen? Of wilt u juist een woning gaan kopen? Bij Drieman helpen wij u graag.
Ons verkoopteam bestaat uit de makelaars Anouk Groenendijk, Gerben Hak, Nick van Veen en Ilja Wansink.
Femke Veenstra en Charlotte Gordeau assisteren hen hierbij en zorgen op kantoor samen met Jeanet Hooftman
en Annely Aartman voor de ontvangst, informatieverstrekking en de administratieve ondersteuning. Lisette
Kuijt en Gerben Hak verzorgen de taxaties voor ons kantoor.

Het Drieman team.

Onze klanten aan het woord:
"Ik vond vanaf het begin al dat het klikte met de makelaar,
het gaf een goed gevoel"
"Klantvriendelijke en zeer behulpzame makelaar.
Zou deze makelaar zeker aanraden bij vrienden en familie"
"Zeer deskundige, gemotiveerde begeleiding ervaren bij de verkoop van mijn huis. Van harte
aanbevolen!"

Vestiging Alphen a/d Rijn
Anne Frankkade 25
2406 DH Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 - 473 351
alphen@drieman.nl
Vestiging Woerden

Vestiging Bodegraven

Meulmansweg 1
3441 AT Woerden
Tel: 0348-431919
woerden@drieman.nl

Marktstraat 6
2411 BE Bodegraven
Tel: 0172 - 460800
bodegraven@drieman.nl

Vestiging Leiderdorp

Vestiging Nieuwkoop

Oosterschans 1
2352 DG Leiderdorp
Tel: 71- 820 00 20
leiderdorp@drieman.nl

Achterweg 54
2421 EB Nieuwkoop
Tel: 0172-571522
nieuwkoop@drieman.nl

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.
www.drieman.nl

