
Venusstraat 176

Alphen Aan Den Rijn





Inleiding.
Venusstraat 176 is een fijn en ruim opgezet vierkamerappartement centraal 
gelegen in Alphen aan den Rijn. De woning ligt op de zesde verdieping van een 
grootschalig appartementencomplex. De woning beschikt over een lichte en 
gezellige woonkamer, een halfopen keuken, drie slaapkamers en een badkamer. 
Aan de achterzijde tref je een fantastisch, riant balkon waar je optimaal van de 
zon kunt genieten. Het appartement is door de jaren heen gemoderniseerd, zo is 
de badkamer recentelijk nog vernieuwd en voorzien van een alarmsysteem. De 
inpandige berging is vanaf de buitenzijde bereikbaar op de begane grond. Hier 
kun je perfect je fietsen stallen en vind je genoeg opbergruimte om je spullen op 
te bergen. 




De Venusstraat heeft een gunstige ligging in Alphen aan den Rijn. Voor de 
dagelijkse boodschappen tref je op enkele fietsminuten de winkelcentra de 
‘Herenhof’ en de ‘Ridderhof’ alwaar je een diversiteit aan supermarkten, 
(vers)winkels en drogisterijen vindt. Bovendien is het complex gesitueerd aan de 
rand van een natuurrijke omgeving, recreatiegebied ‘Park Zegersloot’. Het 
recreatiegebied biedt verschillende voorzieningen, denk aan: wandel-, fiets- en 
ruiterpaden, speeltoestellen, horecagelegenheden, watersporten, buitensport 
gebied en een (honden)strand. Het levendige (stads)hart van Alphen aan den 
Rijn is op slechts 5 minuten fietsen te vinden. Met de bushalte voor de deur is er 
ook een goede busverbinding naar het NS-station.



Kenmerken.
Indeling.

Soort woning Galerijflat, appartement

Woonlagen 1

Aantal kamers 4

Badkamers 1

Badkamervoorzieningen Wastafelmeubel, douche, 

wasmachineaansluiting

Oppervlaktes.

Woonoppervlakte 85m²

Perceeloppervlakte 0m²

Externe bergruimte 5m²

Overige inpandige ruimte 0m²

Gebouw gebonden buitenruimte 5m²

Inhoud 261m³

Bouwjaar 1966

Aanvaarding In overleg

Energie.

Label E

Verwarming Blokverwarming



Wonen in Alphen aan den Rijn.
Centraal in het Groene Hart ligt de stad Alphen aan de Rijn. De zeven 
dorpen Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, 
Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam 
vormen samen met de kern Alphen aan den Rijn, de Gemeente Alphen 
aan den Rijn. De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een oppervlakte 
van in totaal 13.250 hectare en telt meer dan 100.000 inwoners.




Alphen aan den Rijn heeft talloze recreatiemogelijkheden. Er zijn veel 
wandel- en fietsroutes in en rondom Alphen aan den Rijn te vinden. 
De Zegerplas en het Park Zegersloot is een groot recreatiegebied met 
allerlei mogelijkheden voor buiten- en watersport en gezellige 
restaurants. Maar ook in de verschillende woonwijken is aan groen 
gedacht en zijn er diverse parken aangelegd. 




Door de centrale ligging is Alphen aan den Rijn goed te bereiken via 
de N11 en N207. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht en de luchthaven Schiphol liggen op minder dan een halfuur 
reizen. De N11 voorziet in een snelle route tussen Alphen aan den Rijn 
en Leiden. Deze rijksweg verbindt de A4 bij Leiden met de A12 bij 
Bodegraven. Ook qua openbaar vervoer is Alphen aan den Rijn goed 
bereikbaar. Het heeft een station aan de spoorlijn Woerden-Leiden en 
de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn via R-net. 




De gezellige binnenstad beschikt over een groot en gevarieerd 
winkelaanbod met diverse horeca. Het voorzieningenaanbod van 
Alphen aan den Rijn is veelzijdig en bestaat uit diverse middelbare 
scholen en basisscholen en vele verenigingen voor sport, muziek en 
cultuur. Ook leuk: Alphen heeft verschillende attractieparken, zoals 
het Vogelpark Avifauna en het Archeon. De uitstekende 
bereikbaarheid van Alphen maakt het een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor actieve ondernemers. 




Op het gebied van wonen heeft Alphen een gevarieerd aanbod van 
een groot aantal eengezinswoningen, starterswoningen, 
appartementen en luxe vrijstaande woningen. Alphen is hierdoor een 
zeer aantrekkelijk gemeente voor zowel ‘starters’ als ‘doorstromers’. 

Kortom, in Alphen aan den Rijn is het fijn wonen met alle 
voorzieningen binnen handbereik en de natuur om de hoek! 



Wonen.
Entree.

Via de straatzijde bereik je de moderne, gezamenlijke 
entree van het appartementencomplex met 
brievenbussen en intercom. De entree geeft toegang tot 
de lift en het trappenhuis, waarmee je het appartement 
kunt bereiken.





Hal.


Met de lift of het trappenhuis bereik je de galerij van de 
zesde verdieping. Via de galerij loop je door naar de 
voordeur van de woning. Vanuit de hal heb je toegang 
tot de woonkamer met open keuken. Ook de meterkast 
vind je hier. 





Woonkamer/keuken.

De woonkamer heeft een zee aan licht aan de 
achterzijde door de brede raampartij. In deze ruimte 
kun je gemakkelijk een gezellige zithoek en eethoek 
creëren. Vanuit de woonkamer stap je zo het royale 
balkon op. Vanuit de woonkamer bereik je de overloop 
naar de andere vertrekken. De wanden zijn voorzien 
van pleisterwerk, waardoor deze makkelijk 
overschilderbaar zijn. In het gehele appartement is 
dezelfde trendy laminaatvloer neergelegd, hierdoor 
vormt het mooi één geheel.  




Aan de voorzijde van het appartement tref je de nette, 
half open keuken. Door het raam kijk je uit over de 
galerij. Het keukenblok staat in een rechte opstelling en 
de kastjes boven en onder het werkblad bieden ruimte 
genoeg voor het opbergen van al je kookgerei. De 
keuken is voorzien van een vierpits gasfornuis, een 
afzuigkap en een losse koel-vries combinatie. 















Huis op de kaart.



Slapen.
Slaapkamers.

Via de overloop tref je drie fijne slaapkamers, de 
badkamer en het toilet met fonteintje. Op de overloop 
vind je een grote inbouwkast, waar je veel spullen kunt 
opbergen. De woning beschikt over een grote 
slaapkamer aan de voorzijde. De grote ramen zorgen in 
deze ruimte voor een fraaie lichtinval. De twee kleinere 
slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde. Alle 
muren zijn voorzien van pleisterwerk en zijn 
geschilderd in een neutrale kleur.  





Badkamer/toilet.

De nieuwe badkamer is geheel betegeld en hier tref je 
een inloopdouche, wastafelmeubel, spiegelkast en de 
aansluiting voor de wasmachine. De toiletruimte is 
gescheiden van de badkamer. Zowel de badkamer als 
het toilet zijn via de gang bereikbaar en centraal 
gesitueerd ten opzichte van de slaapkamers.













Exterieur.
Het appartementencomplex heeft als bouwjaar 1966 en 
is door de jaren heen goed onderhouden. Er is 
voldoende parkeergelegenheid rondom het gebouw. Bij 
het appartement hoort een inpandige berging, deze is 
bereikbaar via de begane grond vanaf de buitenzijde. 




Wat een heerlijke ruim balkon is dit. En door de 
gunstige ligging op het Zuiden kan je hier al snel van 
het zonnetje genieten. Het balkon is overdekt, dus je 
tuinstoelen blijven droog.




Het appartement wordt beheerd door een actieve en 
gezonde VVE.







Begane grond.



Berging.



Aantekeningen.



Aantekeningen.



Kadaster.



Interesse?
1. Afspraak voor bezichtiging

Als je geïnteresseerd bent in deze woning kan je een 
afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging maken 
met de makelaar. Tijdens de bezichtiging krijg je van 
ons de bij ons bekende informatie aangaande de 
woning. Daarnaast ben je zelf in de gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Als koper heb je een 
onderzoeksplicht. Dit betekent dat het je eigen 
verantwoordelijkheid is om bij twijfel zelf nader 
onderzoek te verrichten. Juist daarom adviseren wij 
alle kandidaten om een aankoopmakelaar aan te 
stellen. 





2. Bieden/onderhandelingen


Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en uitsluitend 
bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een 
bod. De makelaar die bij de bezichtiging aanwezig is, 
informeert je desgevraagd naar de te volgen 
procedure. Elke bieding wordt vertrouwelijk 
behandeld. Iedere onderhandelingsstap wordt met 
onze opdrachtgever besproken. Behalve 
onderhandelingen over de prijs zijn ook andere 
punten van belang, zoals: opleverdatum, 
waarborgsom/bankgarantie en de roerende 
zakenlijst. Ook de gemaakte voorbehouden zoals 
“financiering” worden meegewogen.





3. Koop gesloten


Na overeenstemming zullen de afspraken door de 
makelaar worden vastgelegd in een koopakte. Je 
ontvangt hiervan een concept met een toelichting. 
Vervolgens maakt de makelaar een afspraak met je 
om de koopovereenkomst door te nemen en te 
ondertekenen. De bedenktijd van drie dagen gaat in 
zodra een kopie van de getekende 
koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. 
De makelaar zal voor verdere afwikkeling zorgen en 
de, met de eigendomsoverdracht belaste, notaris op 
de hoogte stellen.





4. Eigendomsoverdracht


Op de dag waarop het eigendom van de woning 
wordt overgedragen heb je de gelegenheid om de 
woning te inspecteren. Wij zullen te zijner tijd 
contact met je opnemen om een afspraak te maken 
voor deze eindinspectie. Tijdens deze inspectie zullen 
ook de meterstanden worden opgenomen. Na de 
inspectie treffen alle partijen elkaar bij de notaris.





Kantoor
RegioMakelaer® is een jonge organisatie met een frisse kijk op de recente 
ontwikkelingen van de regionale woningmarkt. Korte lijnen, maatwerk en 
een actieve “handen uit de mouwen” mentaliteit maken ons een 
daadkrachtig makelaarskantoor. Betrouwbaar, betrokken en hard werken 
zijn onze kernwaarden. Ons kantoor is gevestigd in het pand van Veldsink - 
Domburg, een partner waar we nauw mee samenwerken. De RegioBank is 
ook in dit pand gevestigd. Dit maakt het mogelijk om alle zaken rond jouw 
verhuizing op het gebied van verzekeringen en hypotheken onder één dak te 
regelen. Ons doel is dan ook om de aan- en verkoop van je woning van start 
tot eind te regelen, zodat jij zorgeloos kunt verhuizen.





Openingstijden.


Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Eventueel kun je ook buiten kantoortijden een afspraak maken.





Parkeergelegenheid.


Het is mogelijk om te parkeren op het parkeerterrein aan het Ankerplein 
(eigen terrein).





Wie zijn wij?

Een persoonlijke benadering vinden wij heel belangrijk. 

Daarom stellen wij ons graag aan je voor. Zo weet je wie je kunt verwachten 
als je een afspraak met ons hebt. Bekende gezichten, 

wel zo vertrouwd.

Team Regiomakelaer: 

Marielle Zwanenburg, Elsbeth Domburg en Eunice de Jonge



Contact.

RegioMakelaer® 




Nieuwe Markt 2

2411 BB  Bodegraven




www.regiomakelaer.nl

info@regiomakelaer.nl


0172-255 255




