
Reeuwijk, Platteweg 33 (bij Gouda) 5 minuten van A12 of NS station. 

Te huur uniek, gemeubileerd appartement, direct aan de Reeuwijkse plassen. €1350,- 

per maand. 

 

Een geschikt appartement voor een gezin of alleenstaande. Omdat u in alle rust een boek wilt 

schrijven en schilderen? Of wilt u tot rust komen na een moeilijke periode? Of u zoekt na 

verkoop of verbouw van uw huis een tijdelijk onderkomen? 

 

De werf beschikt over twee luxe appartementen welke worden verhuurd, onder deze 

appartementen zijn overdekte ligplaatsen. Met de gezelligheid van de jachthaven en de 

jachtwerf is daardoor toch ook optimale privacy gewaarborgd met een eigen opgang.  

De smaakvol ingerichte woonkamer (35m2) heeft een ronde voorkant met 4 deuren naar het 

terras van 8x5 m. De open keuken is volledig ingericht: koelkast, combimagnetron, 

koffiemachine, pannen, servies.  

Een grote slaapkamer ( 10m2) met 2 persoons ledikant en een kleine  slaapkamer (5m2) met 

stapelbed voor 2 personen. Badkamer met douche en een apart toilet, uitkomend op een gang 

tussen de kamers. Het geheel is centraal verwarmd. Met gordijnen en linnengoed klaar om 

direct te betrekken. 

In de huurprijs zijn de volgende kosten begrepen: internet, water, riool, afval, belastingen, 

gebruik van wasmachine en droger, privé parkeerplaats voor auto, gebruik van roeiboot. 

Energie moet maandelijks worden afgerekend op basis van kostprijs. 

Het appartement kan begin april 2023 betrokken worden na betalen van 2 maanden huur en 

borgsom; minimale huurperiode 3 maanden. 

Inlichtingen: Rik Homan 0182 599892 of info@jachtwerfrikhoman.nl 

(www.jachtwerfrikhoman.nl)  

 

 

Reeuwijk, Platteweg 33 (near Gouda) 5 minutes to A12 or station. 

To rent: unique furnished apartment situated direct at the lakes of Reeuwijk. € 1350,- 

per month. 

 

A suitable apartment for single or family. Because you want to write a book and make 

watercolours undisturbed? Or you want rest after a difficult period? Or you search after sale 

or makeover of your house a temporary place to live? 

 

The boatyard has two luxury apartments that can be rented as summerhouse or temporary 

accommodation. Under these apartments are moorings for boats. At this attractive location, 

privacy is guaranteed by a separate stairway. 

The tasteful decorated living (35m2) has a rounded front with 4 doors to the terrace of 8x5m. 

The open kitchen is fully equipped: refrigerator, combi-microwave, coffee machine, cooking 

equipment.  

A master bedroom (10m2) with double bed and a small bedroom (5m2) with bunk bed for 2 

persons. Bathroom with shower and a separate toilet are situated at a hall between the rooms. 

Completely central heated. With curtains and beddings ready to use directly. 

Included are the following costs: internet, water, sewage, waste, taxes, use of washing 

machine and dryer, private parking for a car, use of rowing boat. 
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Energy: gas and electricity are to be payed each month on basis of cost price. 

The apartment is available from begin April after payment 2 month rent plus deposit; minimal 

period 3 month. 

Information: Rik Homan +33(0)182 599892 or info@jachtwerfrikhoman.nl 

(www.jachtwerfrikhoman.nl) 
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