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Vraagprijs € 675.000 k.k.

	0172  - 473 351  | alphen@drieman.nl

www.driemanalphenaandenrijn.nl



Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte 153 m²

Perceeloppervlakte 198 m²

Inhoud 598 m³

Overige inpandige 
ruimte

15 m²

Gebouwgebonden 
buitenruimte

21 m²

Externe bergruimte 3 m²

Tuindiepte 920 cm

Tuinbreedte 780 cm

Tuin ligging west

Bouwjaar 1994

Aantal kamers 6

Aantal slaapkamers 4

Ligging object aan rustige weg, in 

centrum

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie, vloerisolatie, 

gedeeltelijk dubbel glas

Energie label A



Omschrijving
Fraai geschakelde 2-onder-1 kapwoning met garage en dubbele parkeerplaats op eigen terrein gelegen in het
centrum



Deze heerlijk luxe geschakelde 2-onder-1 kapwoning is op een fijne plek gesitueerd in het recent vernieuwde
en levendige centrum van Alphen aan den Rijn. De ligging van de woning is perfect, met in de directe
nabijheid de Oude Rijn, het Burgemeester Visserpark, het theater, het NS-station en de winkels. Tevens is de
woning centraal gelegen ten opzichte van de grote steden van de Randstad waardoor u snel via de
uitvalswegen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag bent.




De belangrijkste punten op een rij!




+ Fraai jaren '30 bouwstijl

+ Goed gelegen nabij winkels, Oude Rijn en openbaar vervoer

+ Tuingerichte brede woonkamer

+ Luxe keuken (vernieuwd in 2019)

+ Modern afgewerkte badkamer (vernieuwd in 2017)

+ 3 Slaapkamers en een royale studio (ca. 30 m2)

+ Dakterras met fraai uitzicht

+ Zonnige en beschutte achtertuin met overkapping




Graag geven wij u, vooruitlopend op uw vrijblijvende bezichtiging, een idee van de indeling en afwerking:




Begane grond

Via de voortuin bereikt u zowel de garage als de voordeur. De voortuin is netjes betegeld en geeft u de
mogelijkheid om maar liefst 2 auto's op eigen terrein te kunnen parkeren. De hal is mooi ruim en geeft
toegang tot de keurig afgewerkte toiletruimte met vrijhangend toilet en fonteintje, de meterkast, de garage,
de woonkamer en de trapopgang naar de bovengelegen verdieping.




De garage is dus zowel vanuit de hal als via de voorzijde te betreden en beschikt over een opstelplaats voor
de wasmachine en wasdroger en heeft voldoende ruimte om er veel spullen in op te slaan. De huidige
bewoner heeft er voor gekozen om hier een vriezer te plaatsen. 




De luxe keuken is aan de voorzijde van de woning gelegen en bestaat uit twee rechte opstellingen tegen over
elkaar. De keuken is vernieuwd in 2019 en is voorzien van een mooie grijze tegelvloer en gestuukte wanden.
De keuken beschikt over de volgende inbouwapparatuur; 

- inductiekookplaat met kookveldafzuiging,

- combimagnetron,

- vaatwasser,

- koelkast en

- wijnklimaatkast.




De lichte woonkamer is L-vormig heeft een nette parketvloer, lichte frisse witte afgewerkte wanden en een
schuifpui richting de achtertuin. Doordat de woonkamer over de gehele breedte van de woning is gesitueerd
is de woonkamer en dus de zithoek heerlijk ruim. 




De achtertuin is gelegen op het westen en heerlijk breed. De achtertuin is onder architectuur aangelegd en
beschikt over een grote overkapping aan de woning vast. Vanwege de gunstige ligging op het westen is de
tuin erg zonnig en daarbij geeft de tuin voldoende privacy. 




Eerste verdieping 

Via de trapopgang komt u aan op de ruime overloop. Vanuit hier zijn er 3 slaapkamers en de badkamer te
bereiken. Aan de voorzijde zijn er 2 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer toegang geeft naar het balkon op het
oosten. Beide slaapkamers beschikken daarbij over een praktische vaste schuifkast.




De derde slaapkamer ligt aan de achterzijde met daaraan vast een extra kamer welke op dit moment is
ingericht als werkkamer. Een heerlijk ruime kamer met toegang tot het dakterras welke ook op het westen is
gelegen. Vanaf het dakterras is er fraai uitzicht op de tuinen van de woningen aan het Burgemeester
Visserpark.






De moderne badkamer is in 2017 vernieuwd en netjes afgewerkt met betonstuc en beschikt over een ruime
inloopdouche, wastafel in meubel, vrijhangend toilet en designradiator.




Tweede verdieping

De tweede verdieping betreft een royale studio van circa 30 vierkante meter met een vaste kastenwand
waarachter zich de opstelplaats van de C.V.-ketel (Remeha, 2015) en unit voor de mechanische ventilatie zich
bevindt. De verdieping is op dit moment ingericht als hobbykamer, maar kan op verschillende manieren
worden ingericht en ingedeeld. Ook op deze verdieping bevindt zich een keurige parketvloer.




Overige bijzonderheden

- 12 Zonnepanelen (2013)

- Slaap-/werkkamer achterzijde (1e verdieping) vergroot (2000)

- Airco in slaap-/werkkamer en ouderslaapkamer (2021)

- Elektrische screens op begane grond en 2e verdieping

- Rolluiken op 1e verdieping

- Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

- Mogelijkheid tot laadpaal op eigen terrein

- Loopafstand van het gezellige centrum van Alphen aan den Rijn

- Energielabel A




Nieuwsgierig geworden naar deze sfeervolle woning? Maak dan snel een afspraak voor een vrijblijvende
bezichtiging!



Interesse in deze woning? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar
komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen.

Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in de regio Alphen aan den Rijn en omgeving vindt u op
Funda.



Deze informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Mochten er onverhoopt onjuistheden staan vermeld dan wordt onzerzijds echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - Verlichting keuken X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten slaapkamer 1+2 + 2e verd. X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - Wandmeubel sierschouw X

 - Biljart zolderverdieping X

 - Zithoek, tafel, 2 stoelen X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - 4-pits inductieplaat X

 - wijnkast inbouw X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Designradiator X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Designradiator X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

screens (begane grond + 2e verdieping) X

rolluiken (1e verdieping) X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

Tuingereedschap + stellingen X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Lijst van zaken





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!"



Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten. 




www.drieman.nl

Vestiging Alphen a/d Rijn





Anne Frankkade 25

2406 DH Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 - 473 351

alphen@drieman.nl

Vestiging Nieuwkoop





Achterweg 54

2421 EB Nieuwkoop

Tel: 0172-571522

nieuwkoop@drieman.nl

Vestiging Bodegraven



Marktstraat 6

2411 BE Bodegraven

Tel: 	0172 - 460800

bodegraven@drieman.nl

Vestiging Woerden




Meulmansweg 1


3441 AT Woerden

Tel: 0348-431919

woerden@drieman.nl

Vestiging Leiderdorp





Oosterschans 1

2352 DG Leiderdorp

Tel: 71- 820 00 20

leiderdorp@drieman.nl


