BRABANTSTRAAT 242

ALPHEN AAN DEN RIJN

HUURPRIJS € 1.325,00 PER MAAND
COMPLEET GESTOFFEERD EN GEMEUBILEERD APPARTEMENT
3- Kamer appartement met serre/tuinkamer op het zuidwesten
In de woonwijk Kerk en Zanen
Winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen om de hoek
Luxe afgewerkt en voorzien van meubilair en apparatuur
Complex is voorzien van lift en berging
Huisdieren niet toegestaan
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ENERGIELABEL
De woning heeft een Energielabel D.
Het energielabel is geldig tot 27-04-2027.
Lees meer op www.energielabel.nl/woningen
ALGEMEEN
In de geliefde woonwijk Kerk & Zanen met het levendige winkelcentrum De Atlas op
loopafstand. Het station en het centrum van Alphen aan den Rijn bevinden zich in de
directe omgeving.
De grote steden binnen het Groene Hart zoals Den Haag, Leiden, Utrecht, Rotterdam,
Amsterdam (en Schiphol) zijn goed bereikbaar.
De indeling is als volgt:
Afgesloten entree met brievenbussen, lift en het trappenhuis op de begane grond.
Het appartement bevindt zich op de 1e etage.
Via de gesloten galerij is de woning te bereiken.
Hal met meterkast, toilet en toegang tot de slaapkamer aan voorzijde.
Ruime woonkamer voorzien van luxe laminaatvloer en glad afgewerkte wanden.
Vanuit de woonkamer is er vrij uitzicht over het Europapark.
Half open keuken voorzien van royale keukenopstelling in de kleur wit inclusief de
volgende inbouwapparatuur: oven, aparte magnetron, elektrische kookplaat, afzuigkap
en koelvrieskast.
In de keuken bevindt zich tevens een bergkast met de cv-ketel-opstelling.
De ruime woonkamer geeft toegang tot de serre/tuinkamer.
Tevens is vanuit de woonkamer de grote slaapkamer bereikbaar.
De badkamer is voorzien van een royale inloopdouche, wastafel, wasmachine- en
drogeropstelling.
Op de begane grond bevindt zich de inpandige berging.
Bent u op zoek naar een compleet gestoffeerd en gemeubileerd luxe 3-kamer
appartement met een gunstige ligging? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging!
BIJZONDERHEDEN:
Deze woning wordt te huur aangeboden voor bepaalde tijd (max. 2 jaar)
Huurovereenkomst conform ROZ model
De huurprijs is per maand, excl. energiekosten en waarborgsom.
Waarborgsom i.v.m. de luxe meerwaarde: twee maanden huur. ( € 2.650,=)
Verhuur onder voorbehoud van goedkeuring verhuurder
Oplevering: 1 januari 2021
Bij aanvang van de huur zal er een uitgebreide verhuurrapportage gemaakt
worden van alle aanwezige spullen en apparatuur.
Schade / ondeskundig gebruik zal met de borg verrekend worden.
Huurder is verplicht een inboedelverzekering af te sluiten.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
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AFMETINGEN
Zie tekening
GEBRUIKSOPPERVLAKTEN
Woonoppervlakte: 77 m²

HUURVOORWAARDEN
Inkomenseisen
De inkomenseis is 3 x maandhuur = netto salaris of 4 x maandhuur = bruto salaris.
Hierbij mag, indien geval van een tweede inkomen van partner, het hoogste
inkomen volledig meegenomen worden en het laagste voor de helft.
Aan te leveren stukken
Geïnteresseerden moeten altijd de volgende documenten aanleveren:
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Kopie van 3 recente loonstrookjes, op één volgende loonstroken
- Bankafschrift of print screen van bankrekening waar salaris op vermeld staat
- Recente werkgeversverklaring, niet ouder dan 3 maanden
- Recente verhuurdersverklaring/hypotheekhoudersverklaring, niet ouder dan 3 mnd
- Inschrijfformulier
- Bij definitieve verhuur uittreksel BRP (voorheen GBA)
Bent u zelfstandig ondernemer, dan geldt:
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Jaarrekening van de afgelopen 3 jaar
- Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
- Accountantsverklaring
- Recente verhuurdersverklaring/ hypotheekhouders verklaring
- Inschrijfformulier
Gepensioneerden:
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Recent AOW overzicht
- Recent Pensioenoverzicht
- Recent Bankafschrift van bankrekening waar inkomen op vermeld staat
- Inschrijfformulier
WERKGEVERSVERKLARING
Bij het aanvraagformulier wordt een werkgeversverklaring gevraagd. Deze
verklaring dient van 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 een
volledig boekjaar te overleggen. Tevens dient een kopie legitimatiebewijs
bijgevoegd te worden.
Zowel de aanvrager als de eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken.
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VERKLARING EIGENAAR / BEHEERDER / HYPOTHEEKHOUDERS(S)
In het aanvraagformulier wordt tevens, indien u momenteel een woning huurt, een
verklaring van uw huidige verhuurder gevraagd of, indien u een eigen woning heeft,
een hypotheekhouders verklaring. Ook deze verklaring dient te zijn ingevuld.

Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen
in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het
uitvoeren van de meting. Het nen2580 meetrapport wordt aan de koopakte gekoppeld.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
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INTERESSEFORMULIER

BRABANTSTRAAT 242

Gegevens Kandidaat-huurder

Evt. Partner

Naam

: _________________________

_____________________________

Voornamen

: _________________________

_____________________________

Geboortedatum

: _________________________

_____________________________

Adres

: _________________________

_____________________________

Postcode/woonplaats : ._______________________

_____________________________

Telefoon privé

: _________________________

_____________________________

Telefoon zakelijk

: _________________________

_____________________________

Emailadres

: _________________________

_____________________________

Burgerlijke staat

: gehuwd / ongehuwd

gehuwd / ongehuwd

Nationaliteit

: .________________________

_____________________________

Aantal bewoners

: .______________ personen

Alphen aan den Rijn, d.d._________________________________

Wij hanteren een inkomensnorm van 3 tot 4 keer de kale huurprijs
Waarborgsom TWEE MAANDEN HUUR.
Servicekosten € 45,00 per maand
Gemeentelijke lasten (huurdersgedeelte) worden aan u doorberekend.
De huurtermijn is MAXIMAAL 2 jaar.
Huurder heeft de verplichting zich op dit adres in te schrijven.
Verhuur dient met uitdrukkelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden
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