
 

Het Havenhuys          

Mondain wonen aan boord van De Baronie! 

 

Start verkoop zaterdag 13 april van 11.00 – 13.00 uur! 

Het is zover! De verkoop van 30 appartementen en 4 penthouses in Het Havenhuys start op zaterdag 13 

april. Op deze dag wordt er een verkoopbijeenkomst georganiseerd bij Deerenberg & Van Leeuwen 

Makelaars aan het Raoul Wallenbergplein 21 in Alphen aan den Rijn. De Koning Makelaars en 

Deerenberg & Van Leeuwen ontvangen u dan graag voor een uitgebreide toelichting over de 

luxueuze appartementen en penthouses in Het Havenhuys. 

Wij informeren u als geïnteresseerde heel graag als eerste over dit unieke aanbod dat gesitueerd is op 

een van de mooiste plaatsen van Alphen aan den Rijn, direct grenzend aan en met uitzicht op de 

nieuwe Haven aan de Rijn! Het luxe gebouw met maar liefst 2 unieke entrees en 2 liften straalt allure uit 

en is buitengewoon luxe en comfortabel met de royale glaspuien en eigen stallingsgarage. Het 

aanbod betreft 30 bijzondere appartementen in vier typen en 4 stijlvolle penthouses met unieke 

buitenruimten. Vanaf 29 maart plaatsen wij het aanbod online op www.hethavenhuys.nl. Wij geven u 

graag een eerste indruk. 

30 Bijzondere appartementen met grote buitenruimten en een fantastisch 

uitzicht! 
Prijzen vanaf € 375.000,- inclusief luxe keuken, sanitair, parkeerplaats en berging in de stallingsgarage.  

 

 

 



 

Type Braassem – 112 m2 GO  

fraai 3-kamer hoekappartement met extra groot terras en grote berging 

 

Type Hemmen – 88 m2 GO 

3-kamer appartement met dubbele frontligging en extra uitzicht op het water in de slaapkamers 

 

  



 

Type Wijde Aa – 105 m2  GO 

3-kamer appartement met efficiënte 2e slaap-/studeerkamer en ruime berging 

 

 

Type Kaag – 120 m2  GO 

royaal 4-kamer appartement met algehele frontligging, alle kamers met uitzicht op het water 

 

 

  



 

Unieke penthouses met onderscheidende plafonds, terrassen en balkons! 

Prijzen vanaf € 750.000,- inclusief luxe keuken, sanitair, parkeerplaats en berging in de stallingsgarage. 

 
 

Type Westeinder I – 3 kamer penthouse – 155 m2 GO met 48 m2 unieke buitenruimte 

bijzonder mooi penthouse met fantastische zonligging en uniek uitzicht over de Haven aan den Rijn

 



 

Type Westeinder II – 4 kamer penthouse – 156 m2 GO met 23 m2 unieke buitenruimte 

onderscheidend penthouse met 3 slaapkamers, inloopkast en extra royale woonkeuken 

 

Procedure toewijzing van de woningen: 

Tijdens de verkoopdag op zaterdag 13 april ontvangt u van ons een brochure, prijslijst en een 

uitgebreide uitleg over de procedure. Daarna heeft u tot vrijdag 26 april 12.00 de mogelijkheid om in te 

schrijven op het appartement van uw voorkeur. De toewijzing van de bouwnummers vindt vervolgens 

plaats op vrijdag 3 mei. De verkopend makelaars zullen u deze dag persoonlijk informeren over de 

uitslag van de toewijzing en u eventueel uitnodigen voor een verkoopgesprek. 

VERKOOPBIJEENKOMST 

Wij nodigen u van harte uit om onze verkoopbijeenkomst te bezoeken. 

Datum:  zaterdag 13 april van 11.00 – 13.00 uur 

Locatie:  Deerenberg & Van Leeuwen Makelaars, Raoul Wallenbergplein 21, Alphen aan den Rijn 

 

 


