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1.1. Taxatieopdracht 

Jones Lang LaSalle B.V., Valuation Advisory (JLL VA), kantoorhoudende aan de Parnassusweg 727 te Amsterdam, 

verklaart, 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van zes percelen grond met daarop zes 
eengezinswoningen, staande en gelegen aan  

Oudenboschstraat 18 e.a. in Tilburg 
 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van zestien percelen grond met daarop zestien 
eengezinswoningen, staande en gelegen aan  

Camerlinghdreef 6 e.a. in Zuidwolde 
 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van drieëntwintig percelen grond met daarop 
negentien eengezinswoningen en drie garages, staande en gelegen aan  

Antwerpenlei 109 e.a. in Etten-Leur 
 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van tweeënveertig appartementsrechten, rechtgevend 
op het uitsluitend gebruik van 18 appartementen, achttien bergingen en zes parkeerplaatsen met toebehoren, staande 
en gelegen aan  

 

Weteringsingel 67 e.a. in Hendrik Ido 
Ambacht 

 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van twintig percelen grond met daarop vierentwintig 
eengezinswoningen en twee garages, staande en gelegen aan  

 

Savelbos 319 e.a. in Zoetermeer 
 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van eenendertig appartementsrechten, rechtgevend 
op het uitsluitend gebruik van achttien woningen en twaalf losse bergingen met toebehoren, staande en gelegen aan  

 

Heutinkstraat 17 e.a. in Enschede 
 

  

1. Uitgangspunten van de taxatie 
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ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van twaalf appartementsrechten, rechtgevend op het 
uitsluitend gebruik van twaalf appartementen met toebehoren, staande en gelegen aan  

 

Zeelandiahoeve 67 e.a. in 
Amstelveen 

 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van negen percelen grond met daarop negen 
eengezinswoningen, staande en gelegen aan  

 

Bachlaan 24 e.a. in Veenendaal 
 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van zesendertig appartementsrechten, rechtgevend 
op het uitsluitend gebruik van zeventien appartementen en negentien bergingen met toebehoren, staande en gelegen 
aan  

 

Globeplein 22 e.a. in Almere 
 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van elf percelen grond met daarop elf 
eengezinswoningen, staande en gelegen aan  

 

Fabiushof 1 e.a. in Eindhoven 
 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van vijfendertig percelen grond met daarop 
zesentwintig eengezinswoningen, staande en gelegen aan  

 

Annastraat 32 e.a. in Beek e.o. 
 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van achtendertig appartementsrechten en drie losse 
grondpercelen, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van zevenendertig appartementen, bijbehorende bergingen en 
achttien parkeerplaatsen en een ontmoetingsruimte met toebehoren, staande en gelegen aan  

 

Bernhardplein 21 e.a. in Den Helder 
 

Opdrachtgever   Vastgoed Syndicering Nederland N.V. 
Datum en referentie opdracht  RD/NZ/19271, opdrachtbevestiging jaarlijkse waarderingen fondsen VSN 
Getekend door   C. de Bree 
Getekend retour op   24 december 2019 
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1.2. Waardebegrip 

Bij de waardering hanteren wij de waardebegrippen “marktwaarde” en “markthuur”. 

Marktwaarde Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige 
verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de 
waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden 
hebben gehandeld. 

  

Markthuur Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum verhuurd zou kunnen worden tussen 
een bereidwillige verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een 
marktconforme transactie, na behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en 
zonder dwang hebben gehandeld. 

  
De waardering is in overeenstemming met de International Valuation Standards (IVS) en de reglementen van het 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). 

1.3. Doel van de waardering 

De waardering is uitgevoerd ten behoeve van aankoopdoeleinden. 

1.4. Soort taxatie 

Voor de objecten is een initiële volledige taxatie uitgevoerd.  
De opdrachtgever is voornemens de objecten te houden als belegging.  

Indien de marktwaarde van het object hoger is dan € 5.000.000 of wanneer het een exploitatie gebonden of complex 
object betreft  is het  Subreglement Grootzakelijk Vastgoed NRVT van toepassing. 

1.5. Waardepeildatum 

De waardering is uitgevoerd met als taxatiedatum 1 juli 2020. 

1.6. Opdrachtbrief 

Deze taxatie is uitgevoerd conform de afspraken vastgelegd in de opdrachtbrief.  

1.7. Inspectie 

In juni 2020 zijn de complexen extern geïnspecteerd door R. van den Dolder RT en H.A Visser MSc RT.  
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1.8. Informatiebronnen 

Ten behoeve van het uitvoeren van de waardering hebben wij de volgende informatie opgevraagd: 

Informatie  Opgevraagd bij Ontvangen J/N Details  
Meerstaten NEN 2580 opdrachtgever deels Complex Tilburg 
Plattegronden  opdrachtgever J  
Actuele huuroverzichten opdrachtgever J Inclusief WWS puntenrapporten 
Huurovereenkomsten opdrachtgever N  
Allonges, addenda en side letters opdrachtgever N  
Eigendomsbewijzen opdrachtgever J  
Erfpachtcontracten opdrachtgever N Niet van toepassing 
Kadastrale informatie kadaster J  
Bestemmingsplaninformatie ruimtelijkeplannen.nl J Niet alle complexen digitaal 

beschikbaar 
Overzicht met zakelijke lasten  opdrachtgever J  
Onderhoudsprognoses  opdrachtgever J Tevens renovatie overzichten 
Technisch Due Diligence rapport opdrachtgever N  
Milieu Due Diligence rapport opdrachtgever J Historisch bodemonderzoek 

Asbestinventarisaties  
Juridisch Due Diligence rapport opdrachtgever J Dentons, 21 januari 2020 
Duurzaamheidscertificaten  opdrachtgever J  

 

Met ondertekening van de opdrachtbrief is door de opdrachtgever bevestigd dat de door of namens hem verstrekte 
informatie volledig en juist is. 

De taxateur heeft de plausibiliteit van de beschikbaar gestelde informatie, voor zover mogelijk, proberen vast te stellen. 
Mocht blijken (of een sterk vermoeden bestaan) dat de beschikbare informatie niet volledig en/of onjuist is wordt hiervan 
in deze rapportage melding gemaakt. Dit geldt ook als de uitvoerend taxateur aanpassingen maakt op de 
broninformatie. 
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2.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit zes eengezinswoningen, gelegen aan de Oudenboschstraat 
in Tilburg. Het bouwjaar van de gewaardeerde woningen is 1998. De woningen hebben een gebruiksoppervlak van circa 
122 m². De constructie van de woningen is traditioneel en voorzien van de gevels van metselwerk. De houten kozijnen zijn 
voorzien van isolerende beglazing. Het dak is een kapconstructie en voorzien van dakpannen. Verwarming van de 
woningen vindt plaats met behulp van stadsverwarming. 

2.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 79.623,- per jaar. 
Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 75.840,-. Wij hebben een mutatiegraad van 12,5% gehanteerd. De 
door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met een inschatting van 
reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig boven de liberalisatiegrens verhuurd. 

2.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een goede  staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat 
gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken.  

2.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 733 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
2-onder-1 kapwoning eengezinswoning 4 122,16 489 
2-onder-1 kapwoning met 
grote tuin 

eengezinswoning 2 122,16 244 

Totaal: 6  733 

  

2. Objectinformatie Tilburg 
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2.5. Ligging en bereikbaarheid 

2.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Tilburg, provincie Noord Brabant, in het zuidwesten van het land. In deze stad wonen ongeveer 
217.000 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als goed. 

2.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Dongewijk. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
eengezinswoningen in de koopsector. De micro locatie beoordelen wij als goed. De woningen liggen op loopafstand van 
winkelcentrum Heyhoef met diverse (dagelijkse) voorzieningen. 

2.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Het station Tilburg Reeshof ligt op circa 1 km en busverbindingen liggen 
op loopafstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A58) op 8 minuten rijden. 

2.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben een energie label B dat is afgegeven op 3 januari 2020. Op een schaal van A++++ tot 
G is dit een goede classificatie. Dit betekent dat de woningen voldoende duurzaam zijn. Het effect hiervan op de waarde 
hebben wij meegenomen in de waardering. 

2.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers worden op 29 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente: Tilburg 
Sectie:  AG 
Nummers:  7032, 7036, 7037, 7038, 7042 en 7043 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde percelen het eigendom zijn van Amvest RDF Custodian B.V., 
statutair gevestigd te Amsterdam. 
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2.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: Geen aantekening vermeld in het kadastraal bericht.  

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn. 

2.9. Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Reeshof West 2015” vastgesteld door de Gemeenteraad op 2 februari 2016 
heeft het onderhavige de bestemming “Wonen”.  

Volgens de interpretatie van de taxateur is het huidige gebruik als eengezinswoningen in overeenstemming is met het 
vigerende bestemmingsplan. 

2.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 
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2.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

2.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Nistelrodestraat 15 Tilburg 115 Januari 
2020 

1.150 10,0 Beter 

Krabbendamstraat 42 Tilburg 130 Januari 
2020 

922 7,1 Minder 

Nistelrodestraat 27 Tilburg 115 Januari 
2020 

1.095 9,5 Beter 

2.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd tussen de € 1.050 en € 1.060 per 
unit per maand. 

2.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van de woningen is goed. 
Wij verwachten dat de woningen individueel verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers gezinnen. 

2.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Hulsbergstraat 42 Tilburg 121 Mei 2020 347.500 2.872 Beter 
Hindeloopenstraat 98 Tilburg 117 April 

2020 
370.000 3.162 Beter 

Bijsterveldlaan 63 Tilburg 121 Maart 
2020 

290.000 2.397 Vergelijkbaar 

Hattemplein 11 Tilburg 122 Maart 
2020 

371.000 3.041 Beter 

Katwoudestraat 22 Tilburg 136 Januari 
2020 

345.000 2.537 Beter 

2.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 310.000 en 
€ 325.000 per unit.  
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2.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Goed voorzieningenniveau in de buurt 
■ Goede bereikbaarheid (per auto en OV) 
■       

■ Huidig huurniveau ligt iets boven markthuur 
■ Eenvoudig afwerkingsniveau (binnenpakket) 
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■       
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

2.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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3.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit 16 eengezinswoningen, gelegen aan Cameringhdreef, 
Kerkinge, Kraijenkamp, Maternusdreef, Schukkingdreef, Steenderkamp en Wethouder Klunderstraat in Zuidwolde. Het 
bouwjaar van woningen is 1975. De woningen hebben een gebruiksoppervlak van circa 80 m² tot 110 m². De constructie 
van de woningen is traditioneel en voorzien van de gevels van metselwerk. De houten kozijnen zijn gedeeltelijk voorzien 
van isolerende beglazing. Het dak is een kapconstructie en voorzien van dakpannen. Verwarming van de woningen vindt 
plaats met behulp van gasgestookte cv installaties. 

3.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 129.724,- per 
jaar. Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 149.640,-. Wij hebben een mutatiegraad van 12,0% 
gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met een 
inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn deels boven de liberalisatiegrens verhuurd. 

3.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een goede staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat 
gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken.  

3.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 1.590 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Eengezinswoning Eengezinswoning 16 99,4 1.590 
Totaal: 16  1.590 

3.5. Ligging en bereikbaarheid 

3.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in gemeente De Wolden, provincie Drenthe, in het noordoosten van het land. In deze gemeente 
wonen ongeveer 24.110 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als gemiddeld. 

3.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Zuidwolde. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
eengezinswoningen in de koopsector. De micro locatie beoordelen wij als goed. De woningen liggen op loopafstand van 
diverse (dagelijkse) voorzieningen. Onderwijsinstellingen (voorgezet) liggen op iets verdere afstand in Hoogeveen. 

  

3. Objectinformatie Zuidwolde 
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3.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is voldoende. Het station Hoogeveen ligt op circa 9 km afstand en 
busverbindingen liggen op loopafstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A28) op 6 
minuten rijden. 

3.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label C dat is afgegeven op 28 januari 2020. Op een schaal 
van A++++ tot G is dit een gemiddelde classificatie. Dit betekent dat het gebouw gemiddeld duurzaam is. Het effect 
hiervan op de waarde hebben wij meegenomen in de waardering. 

3.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 29 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente: Zuidwolde 
Sectie:  I 
Nummers:  1992, 1997, 1999, 2005, 2006, 2011, 2012, 2024, 2026, 2027, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040 en 2041 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde percelen het eigendom zijn van Aegon Levensverzekeringen 
N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden. 

3.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: verhuur regulerend-beding waarin huurprijzen worden vastgesteld en 
huurverhogingen. Daarnaast draagt gemeente Zuidwolde kandidaat-huurders voor. 

 Gemeente Zuidwolde onderhoudt de voortuinen. Een voor 1 januari vast te stellen 
jaarbedrag aan onderhoudskosten komt voor rekening van de eigenaar. Dit bedrag is 
onderhevig aan indexatie. 

 Voornoemde bepalingen zijn onderworpen aan een kettingbeding met boetebeding 
van 50% van de uitgifteprijs in de akte van oorspronkelijke verkrijging. 

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn. 
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3.9. Bestemming 

Wij hebben geen onderzoek verricht naar de huidige of toekomstige bestemming. Wij gaan ervan uit dat het huidige 
gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. 

3.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 

Van de opdrachtgever hebben wij een asbestinventarisatie ontvangen van Hofstede cs, dd. 25 juni 2020. Bij dit onderzoek 
zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Bij geen van de asbesthoudende materialen is er, mits geen bewerking 
plaatsvindt en beschadiging wordt voorkomen, en emissie- en daarmee gezondheidsrisico. 

3.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

3.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Kerkenbosweg 58 Zuidwolde 80 Juni 2020 850 10,63 Beter 
Hoofdstraat 31 Zuidwolde 113 December 

2019 
720 6,37 Vergelijkbaar 

De Stuw 623 Zuidwolde 75 December 
2019 

720 9,60 Vergelijkbaar 

3.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd tussen de € 735 en € 825 per 
unit per maand. 

3.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de woningen individueel verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers starters en gezinnen. 
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3.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprj
js (€) 

€/m² Opmerkingen 

Venekamp 16 Zuidwolde 100 December 
2018 

200.000 2.000 Vergelijkbaar 

De Marsem 57 Zuidwolde 107 Januari 
2018 

214.500 2.005 Beter 

Bolster 10 Zuidwolde 110 Januari 
2017 

185.000 1.682 Vergelijkbaar 

Boekweitstraat 10 Zuidwolde 120 Oktober 
2016 

155.000 1.292 Vergelijkbaar 

Venekamp 40 Zuidwolde 115 Maart 2016 205.000 1.783 Vergelijkbaar 

3.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 165.000 en 
€ 200.000 per unit. 

3.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Courant type woningen 
■ Goed onderhouden 
■       

■ Eenvoudige afwerking (binnenpakket) 
■       
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■       
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

3.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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4.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit 19 eengezinswoningen en 3 garages, gelegen aan de 
Antwerpenlei, Godwaldtlaan, Hamiltonstraat en Van ‘t Hoffstraat in Etten-Leur. Het bouwjaar van het gewaardeerde is 
1970. De woningen hebben een gebruiksoppervlak van circa 136 m² tot 141 m². De constructie van de woningen is 
traditioneel en voorzien van de gevels van metselwerk. De grotendeels houten kozijnen zijn gedeeltelijk voorzien van 
isolerende beglazing. Het dak is een kapconstructie en voorzien van dakpannen. Verwarming van de woningen vindt 
plaats met behulp van gasgestookte cv installaties. 

4.2. Huurgegevens 

De woningen en garages zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt 
€ 191.482,- per jaar. Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 205.740,-. Wij hebben een mutatiegraad van 
5,0% gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met 
een inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig boven de liberalisatiegrens verhuurd. 

4.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een goede staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat 
gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken.  

4.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 2.589 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Hoekwoning + garage Eengezinswoning 1 136 136 
Tussenwoning Eengezinswoning 15 136 2.040 
Garage Parkeren 3   
Eindwoning Eengezinswoning 1 141 141 
Hoekwoning Eengezinswoning 2 136 272 
Totaal: 22  2.589 

4.5. Ligging en bereikbaarheid 

4.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Etten-Leur, provincie Noord Brabant, in het zuiden van het land. In deze stad wonen ongeveer 
43.774 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als goed. 

4.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Etten-Leur Noord woongebied. In de directe omgeving van het object bevinden zich 
voornamelijk eengezinswoningen in de koopsector. De micro locatie beoordelen wij als goed. De woningen liggen op 
korte afstand van diverse (dagelijkse) voorzieningen. Onderwijsinstellingen (basis voorgezet) liggen ook op korte afstand 
in de wijk. 

4. Objectinformatie Etten-Leur 
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4.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Het station Etten-Leur ligt op circa 2 km afstand en busverbindingen 
liggen op loopafstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A58) op 5 minuten rijden. 

4.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label D dat is afgegeven op 20 februari 2020. Op een 
schaal van A++++ tot G is dit een matige classificatie. Dit betekent dat het gebouw beperkt duurzaam is. Het effect hiervan 
op de waarde hebben wij meegenomen in de waardering. 

4.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 29 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente: Etten-Leur 
Sectie:  E 
Nummers:  6202, 6203, 6209, 6210, 6214, 6223, 6226, 6227, 6228, 6229, 6235, 6238, 6249, 6250, 6251, 6256, 6257, 

6260, 6264, 6265, 6269 en 6270 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde percelen het eigendom zijn van Aegon Levensverzekering N.V., 
statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

4.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: de eigenaar dient in de huurovereenkomsten diverse bepalingen op te nemen als 
kettingbeding. Dit betreft onder andere verplichte verhuur aan woningzoekenden die 
door gemeente worden voorgedragen, goedkeuring voor afwijkend gebruik, aanleg- 
en onderhoudsverplichting (tuinen), bijdrageplicht voor onderhoud openbare 
voorzieningen en een verbod op plaatsen televisiematen/antennes. 

Er zijn verschillende erfdienstbaarheden over en weer ter bestendiging van de 
bestaande toestand van bebouwing en van (uit)weg en voetpad.  

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 
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4.9. Bestemming 

Wij hebben geen onderzoek verricht naar de huidige of toekomstige bestemming. Wij gaan ervan uit dat het huidige 
gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. 

4.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 

Van de opdrachtgever hebben wij een asbestinventarisatie ontvangen van Hofstede cs, dd. 25 juni 2020. Bij dit onderzoek 
zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Bij geen van de asbesthoudende materialen is er, mits geen bewerking 
plaatsvindt en beschadiging wordt voorkomen, en emissie- en daarmee gezondheidsrisico. 

4.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

4.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Markenland 137 Etten-Leur 95 Maart 
2020 

825 8,68 Vergelijkbaar 

Deken Koopmanslaan 45 Etten-Leur 126 Maart 
2020 

850 6,75 Vergelijkbaar 

Markenland 19 Etten-Leur 115 Januari 
2020 

875 7,61 Vergelijkbaar 

Markenland 43 Etten-Leur 95 Januari 
2020 

825 8,68 Vergelijkbaar 

4.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd tussen de € 875 en € 975 per 
unit per maand. Voor de garages hebben wij een markthuur van € 125 per unit per maand gehanteerd. 

4.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de individuele woningen verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers gezinnen.  
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4.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Van der Poest Clemenstraat 15 Etten-Leur 89 April 
2020 

175.000 1.966 Minder  

Vinkenbroek 12 Etten-Leur 81 April 
2020 

207.500 2.562 Beter 

Van der Poest Clemenstraat 9 Etten-Leur 76 April 
2020 

207.000 2.724 Beter 

Antwerpenlei 125 Etten-Leur 124 Februari 
2020 

200.000 1.613 Vergelijkbaar 

Esdoornstraat 4 Etten-Leur 77 Februari 
2020 

228.001 2.961 Beter 

4.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 195.000 en 
€ 215.000 per unit. Voor de garages hebben wij een leegwaarde van € 20.000 gehanteerd. 

4.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Courant type woningen (oppervlakte) 
■ Ruime percelen 
■       

■ Matig energielabel 
■ Eenvoudig afwerkingsniveau (binnenpakket) 
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■ Huurpotentie bij wederverhuur 
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

4.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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5.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit 18 appartementen met berging en 6 parkeerplaatsen, 
gelegen aan de Weteringsingel in Hendrik Ido Ambacht. Het bouwjaar van het gewaardeerde is 1971. De woningen 
hebben een gebruiksoppervlak van circa 73 m². De constructie van het complex is van beton en voorzien van de gevels 
van metselwerk. De houten kozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing. Het dak is plat en vermoedelijk voorzien van 
bitumineuze dakbedekking. Verwarming van de woningen vindt plaats met behulp van een collectieve c.v installatie en 
eigen warwatervoorziening (boiler of geiser). Het complex beschikt eveneens over een lift en een hydrofoor. 

5.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 132.224,- per 
jaar. Onze inschatting van de (geliberaliseerde) markthuur per jaar bedraagt € 185.400,-. Wij hebben een mutatiegraad 
van 10,0% gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd 
met een inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig onder de liberalisatiegrens verhuurd. 

5.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een redelijk tot goede staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij 
in staat gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud 
gekeken.  

5.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 1.305 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Appartement Meergezinswoning 18 72,52 1.305 
Parkeerplaats Parkeren 6   
Totaal: 24  1.305 

5.5. Ligging en bereikbaarheid 

5.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Hendrik Ido Ambacht, provincie Zuid Holland, in het westen van het land. In deze plaats wonen 
ongeveer 30.996 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als goed. 

5.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Centrum. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
eengezinswoningen in de koopsector. De micro locatie beoordelen wij als goed. In de directe omgeving bevinden zich 
diverse (dagelijks en niet-dagelijkse) voorzieningen. Ook onderwijsinstellingen (basis en voortgezet) bevinden zich in de 
directe omgeving. 

  

5. Objectinformatie Hendrik Ido Ambacht 
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5.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is redelijk tot goed. Het station Zwijndrecht ligt op circa 4 km afstand en 
busverbindingen liggen op loopafstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A16) op 4 
minuten rijden.  

5.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label F en G dat is afgegeven op 20 februari 2020. Op een 
schaal van A++++ tot G is dit een slechte classificatie. Dit betekent dat het gebouw niet duurzaam is. Het effect hiervan op 
de waarde hebben wij meegenomen in de waardering. 

5.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 29 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Henrik-Ido-Ambacht 
Sectie:   D 
Nummers:  2273, 3491 en 3492 
Appartementsrechten:  A3, A4, A7, A11, A14, A15, A16, A17, A18, A23, A24, A25, A27, A30, A33, A34, A36, A38, A39, A44, 

A47, A48, A49, A52, A54, A55, A56, A57, A58, A60, A61, A62, A67, A70, A71, A73, A75, A76, A77, A78, 
A79 en A80 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde appartementsrechten het eigendom zijn van Aegon 
Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

De eigenaar van dit appartementsrecht heeft 498/986 aandeel in (het reservefonds van) de Vereniging van Eigenaars 
Woningen Weteringsingel 65 tot en met 135 (oneven nummers) te Hendrik Ido Ambacht. 

De VvE is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24494012 en wordt beheerd door MVGM 
Vastgoedmanagement B.V. 
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5.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: er is een erfdienstbaarheid gevestigd op het perceel voor het komen en gaan naar de 
openbare weg ten behoeve van het naastgelegen perceel nummer 3485. 
Op het perceel is een verbod op opslag van, en handel in motorbrandstoffen. 
Het complex mag uitsluitend worden gebezigd ten behoeve van een garage met 
bedrijfswoning, 6 winkels met een supermarkt en 36 wooneenheden met toebehoren. 

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 

5.9. Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Centrum” vastgesteld door de Gemeenteraad op 11 juni 2012 heeft het 
onderhavige de bestemming “Gemengd-2”. Hieronder wordt verstaan het gebruik ten behoeve van detailhandel, 
maatschappelijk, horecabedrijven, wonen en bijbehorende voorzieningen.  

Volgens de interpretatie van de taxateur is het huidige gebruik als in overeenstemming is met het vigerende 
bestemmingsplan. 

5.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. 

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 

Van de opdrachtgever hebben wij een asbestinventarisatie ontvangen van Hofstede cs, dd. 25 juni 2020. Bij dit onderzoek 
zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Bij geen van de asbesthoudende materialen is er, mits geen bewerking 
plaatsvindt en beschadiging wordt voorkomen, en emissie- en daarmee gezondheidsrisico. 
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5.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

5.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Burgemeester van 
Walsumweg 200 

Rotterdam 72 Juni 2020 881 12,24 Beter 
geliberaliseerd 

Sint Jorisplein 10K Ridderkerk 62 Juni 2020 820 13,23 Beter 
geliberaliseerd 

Zonnebloemstraat 168 Zwijndrecht 84 Juni 2020 840 10,00 Beter 
geliberaliseerd 

5.13. Onderbouwing van de markthuur 

De woningen dienen conform het WWS puntenstelsel gereguleerd verhuurd te worden. Voor de parkeerplaatsen hebben 
wij een markthuur van € 25,- per unit per maand gehanteerd. 

5.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de individuele woningen verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers starters. 

5.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

De hoge bogerd 60 Hendrik Ido 
Ambacht 

93 Maart 
2020 

275.000 2.957 Beter 

De hoge bogerd 74 Hendrik Ido 
Ambacht 

93 Februari 
2020 

300.500 3.231 Beter 

De hoge bogerd 201 Hendrik Ido 
Ambacht 

78 Januari 
2020 

295.100 3.783 Beter 

5.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd van € 165.000 per unit. Voor 
de parkeerplaatsen hebben wij een leegwaarde van € 2.500,- per unit gehanteerd. 
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5.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Courant type woningen (starters) 
■ Dichtbij voorzieningen 
■       

■ Laag energielabel 
■       
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■ Upgrade energielabel / boven liberalisatiegrens krijgen 
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

5.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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6.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit 24 eengezinswoningen en 2 garages, gelegen aan het 
Savelbos en Scheveningsebos in Zoetermeer. Het bouwjaar van het gewaardeerde is 1973. De woningen hebben een 
gebruiksoppervlak van circa 149 m². De constructie van de woningen is traditioneel en voorzien van de gevels van 
metselwerk. De houten kozijnen zijn gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing. Het dak is een kapconstructie en 
voorzien van dakpannen. Verwarming van de woningen vindt plaats met behulp van individueel gasgestookte c.v. 
installaties. 

6.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 319.234,- per 
jaar. Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 328.800,-. Wij hebben een mutatiegraad van 8,0% 
gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met een 
inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig boven de liberalisatiegrens verhuurd. 

6.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een redelijk tot goede staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij 
in staat gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud 
gekeken.  

6.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 3.565,92 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Hoekwoning Eengezinswoning 5 148,58 742,90 
Tussenwoning Eengezinswoning 17 148,58 2.525,86 
Garage Parkeren 2   
Hoekwoning + grote tuin Eengezinswoning 2 148,58 297,16 
Totaal: 26  3.565,92 

6.5. Ligging en bereikbaarheid 

6.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Zoetermeer, provincie Zuid Holland, in het westen van het land. In deze stad wonen ongeveer 
125.000 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als goed. 

6.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Meerzicht. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
eengezinswoningen in zowel de huursector als de koopsector. De micro locatie beoordelen wij als goed. In de directe 

6. Objectinformatie Zoetermeer 
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omgeving bevindt zich winkelcentrum Meerzicht met diverse (dagelijks en niet-dagelijkse) voorzieningen. Ook 
onderwijsinstellingen (basis en voortgezet) bevinden zich in de directe omgeving. 

6.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Het station Zoetermeer ligt op circa 2 km afstand en bus- en 
tramverbindingen liggen op loopafstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A12) op 4 
minuten rijden.  

6.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label C dat is afgegeven op 9 maart 2020. Op een schaal 
van A++++ tot G is dit een gemiddelde classificatie. Dit betekent dat het gebouw voldoende duurzaam is. Het effect 
hiervan op de waarde hebben wij meegenomen in de waardering. 

6.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 30 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Zoetermeer 
Sectie:   F 
Nummers:  1789, 1790, 1819, 1908, 1914, 1959, 1961, 1968, 1970, 1974, 1976, 2014, 2015, 2018, 2029, 2062, 

2083, 2084, 2089 en 2099 
Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde percelen het eigendom zijn van Aegon Levensverzekering N.V., 
statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

6.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: ten aanzien van perceel 1976 is een erfdienstbaarheid vermeld ter bestendiging van 
de bestaande toestand aangetekend, afkomstig uit Hyp4/71543/155. Deze 
erfdienstbaarheid is over en weer gevestigd ten behoeve en ten laste van de 
naastgelegen woningen.  

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 
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6.9. Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Meerzicht - Westerpark” vastgesteld door de Gemeenteraad op 28 juni 2013 
heeft het onderhavige de bestemming “Wonen”. Hieronder wordt verstaan het gebruik ten behoeve van wonen, met 
daaraan ondergeschikt groenvoorzieningen, kunstwerken, tuinen en erven en daarbij bijbehorende bouwwerken.  

Volgens de interpretatie van de taxateur is het huidige gebruik als in overeenstemming is met het vigerende 
bestemmingsplan. 

6.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 

Van de opdrachtgever hebben wij een asbestinventarisatie ontvangen van Hofstede cs, dd. 25 juni 2020. Bij dit onderzoek 
zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Bij geen van de asbesthoudende materialen is er, mits geen bewerking 
plaatsvindt en beschadiging wordt voorkomen, en emissie- en daarmee gezondheidsrisico. 

6.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maanden. 

6.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Montferland 30 Zoetermeer 126 November 
2019 

1.350 10,71 Beter 

Waaienberg 11 Zoetermeer 131 Oktober 
2019 

1.295 9,89 Beter 

6.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd tussen de € 1.125,- en € 1.150,- 
per unit per maand. Voor de parkeerplaatsen hebben wij een markthuur van € 125,- per unit per maand gehanteerd. 

6.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de woningen individueel verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers gezinnen. 
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6.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Berglaan 108 Zoetermeer 106 Maart 
2020 

287.500 2.712 Vergelijkbaar 

Berglaan 19 Zoetermeer 130 Februari 
2020 

362.500 2.788 Beter 

Zijlberg 56 Zoetermeer 123 Januari 
2020 

271.600 2.208 Vergelijkbaar 

Scheveningsebos 64 Zoetermeer 145 Januari 
2020 

335.000 2.310 Vergelijkbaar 

6.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 285.000 en 
€ 320.000 per unit. Voor de garages hebben wij een leegwaarde van € 25.000 gehanteerd. 

6.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Courant type woningen (grootte) 
■ Dichtbij voorzieningen 
■       

■ Onderhoudsgevoelig (carports) 
■       
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■       
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

6.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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7.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit 18 appartementen, gelegen aan de Heutinkstraat in 
Enschede. Het bouwjaar van het gewaardeerde is 1975 (conform BAG). De woningen hebben een gebruiksoppervlak van 
circa 64 m² tot circa 85 m². De constructie van het complex is van beton en voorzien van de gevels van metselwerk. De 
kunststof kozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing. Het dak is plat en vermoedelijk voorzien van bitumineuze 
dakbedekking. Verwarming van de woningen vindt plaats met behulp van collectieve verwarming. 

7.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 120.781,- per 
jaar. Onze inschatting van de (geliberaliseerde) markthuur per jaar bedraagt € 168.000,-. Wij hebben een mutatiegraad 
van 15,0% gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd 
met een inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig onder de liberalisatiegrens verhuurd. 

7.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een redelijk tot goede staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij 
in staat gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud 
gekeken.  

7.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 1.255,10 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Appartement groot Meergezinswoning 5 85,40 427,00 
Appartement klein Meergezinswoning 13 63,70 828,10 
Totaal:   1.255,10 

7.5. Ligging en bereikbaarheid 

7.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Enschede, provincie Overijssel, in het oosten van het land. In deze stad wonen ongeveer 
159.000 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als goed. 

7.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Binnensingelgebied. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
eengezinswoningen in de huursector. De micro locatie beoordelen wij als goed. Het centrum van Enschede bevindt zich 
op korte afstand met diverse (dagelijks en niet-dagelijkse) voorzieningen. Ook onderwijsinstellingen (basis en voortgezet) 
bevinden zich in de directe omgeving. 

  

7. Objectinformatie Enschede 
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7.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Het station Enschede ligt op circa 2 km afstand en busverbindingen 
liggen op loopafstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A35) op 5 minuten rijden.  

7.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben een energie label D en E dat is afgegeven op 20 februari 2020. Op een schaal van 
A++++ tot G is dit een matige classificatie. Dit betekent dat het gebouw beperkt duurzaam is. Het effect hiervan op de 
waarde hebben wij meegenomen in de waardering.  

7.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 30 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Enschede 
Sectie:   E 
Nummers:  3165 
Appartementsrechten:  A29, A38, A62, A86, A89, A99, A100, A101, A102, A106, A122, A127, A131, A134, A135, A136, A138, 

A145, A165, A175, A184, A186, A187, A188, A189, A192, A195, A196, A198, A202 en A206 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde appartementsrechten het eigendom zijn van Aegon 
Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

De eigenaar van dit appartementsrecht heeft 1.180/6.000 aandeel in (het reservefonds van) de Vereniging van Eigenaars 
Flatgebouw Heutinkstraat 1 tot en met 179 te Enschede.  

In voormelde akte van wijziging splitsing is vermeld dat ten behoeve van (destijds) AEGON Woningen B.V. en ten laste van 
alle appartementsrechten een opstalrecht wordt gevestigd met een kwalitatieve verplichting om op het boven de 
woningen gelegen dak van het gebouw ruimten ter beschikking te stellen voor het daarop plaatsen van 
telecommunicatieapparatuur en/of (licht)reclames. Deze opstalrechten zijn – indien en voor zover nodig – gevestigd 
onder de opschortende voorwaarde van vervreemding van een appartementsrecht aan een derde. 
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7.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: Geen aantekening vermeld in het kadastraal bericht.  

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 

7.9. Bestemming 

Wij hebben geen onderzoek verricht naar de huidige of toekomstige bestemming. Wij gaan ervan uit dat het huidige 
gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. 

7.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek geeft aan dat een deel van het terrein verdacht is van bodemverontreiniging. Meer zekerheid kan verkregen 
worden met het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. 

Van de opdrachtgever hebben wij een asbestinventarisatie ontvangen van Hofstede cs, dd. 25 juni 2020. Bij dit onderzoek 
zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Bij geen van de asbesthoudende materialen is er, mits geen bewerking 
plaatsvindt en beschadiging wordt voorkomen, en emissie- en daarmee gezondheidsrisico. 

7.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 
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7.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

J.J. van Deinselaan 362 Enschede 92 Mei 2020 975 10,60 Beter 
geliberaliseerd 

Heutinkstraat 3 Enschede 85 Oktober 
2019 

850 10,00 Beter 
Geliberaliseerd 

J.J. van Deinselaan 374 Enschede 90 April 
2019 

1.000 11,11 Beter 
geliberaliseerd 

7.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van het WWS puntenstelsel moeten de woningen gereguleerd worden verhuurd. 

7.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de individuele woningen verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers starters en doorstromers op de woningmarkt. 

7.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Heutinkstraat 147 Enschede 89 Juni 2020 159.000 1.787 Vergelijkbaar 
Atletenstraat 131 Enschede 91 Mei 2020 214.000 2.352 Beter 
J.J. van Deinselaan 274 Enschede 87 April 

2020 
189.000 2.172 Beter 

Heutinkstraat 169 Enschede 65 Maart 
2020 

182.000 2.800 Beter 

Heutinkstraat 41 Enschede 66 Februari 
2020 

168.000 2.545 Vergelijkbaar 

7.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 145.000 en 
€ 165.000 per unit. 
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7.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Dichtbij centrum Enschede gelegen 
■ Parkeergelegenheid aanwezig 
■       

■ Minderheid in VvE 
■       
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■       
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■ Concurrerend aanbod in de omgeving 
■       

7.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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8.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft meergezinswoningen in twee woningcomplexen bestaande uit 12 appartementen, gelegen 
aan de Zeelandiahoeve in Amstelveen. Het bouwjaar van het gewaardeerde is 1995. De woningen hebben een 
gebruiksoppervlak van circa 100 m². De constructie van het complex is van beton en voorzien van de gevels van beton. 
De houten kozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing. Het dak is plat en vermoedelijk voorzien van bitumineuze 
dakbedekking. Verwarming van de woningen vindt plaats met behulp van individueel gasgestookte c.v. installaties. 

8.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 162.199,- per 
jaar. Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 201.600,-. Wij hebben een mutatiegraad van 8,0% 
gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met een 
inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig boven de liberalisatiegrens verhuurd. 

8.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een goede staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat 
gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken.  

8.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 1.196,13 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Appartement  meergezinswoning 12 99,68 1.196,13 
Totaal: 12  1.196,13 

8.5. Ligging en bereikbaarheid 

8.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Amstelveen, provincie Noord Holland, in het westen van het land. In deze stad wonen ongeveer 
90.000 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als zeer goed. 

8.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Bovenkerk-Westwijk Noord. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
eengezinswoningen in de huursector. De micro locatie beoordelen wij als zeer goed. Het complex ligt direct bij 
wijkwinkelcentrum Westwijk met diverse (dagelijks en niet-dagelijkse) voorzieningen. Ook onderwijsinstellingen (basis en 
voortgezet) bevinden zich in de directe omgeving. 

  

8. Objectinformatie Amstelveen 
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8.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Het station Amsterdam Zuid ligt op circa 9 km afstand en bus- en 
metroverbindingen liggen op korte afstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A9) op 6 
minuten rijden.  

8.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label C dat is afgegeven op 20 februari 2020. Op een 
schaal van A++++ tot G is dit een gemiddelde classificatie. Dit betekent dat het gebouw gemiddeld duurzaam is. Het effect 
hiervan op de waarde hebben wij meegenomen in de waardering.  

8.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 30 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Amstelveen 
Sectie:   O 
Nummers:  6148 en 6150 
Appartementsrechten:  6614 A2, 6614 A10, 6614 A19, 6615 A4, 6615 A7, 6615 A9, 6615 A10, 6615 A15, 6615 A16, 6615 A17, 

6615 A21 en 6615 A24 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde appartementsrechten het eigendom zijn van Amvest RDF 
Custodian B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. 

De eigenaar van dit appartementsrecht heeft 3/25e aandeel in (het reservefonds van) de Vereniging van Eigenaars 
Flatgebouw Zeelandiahoeve 111 tot en met 159 te Amstelveen. 

De eigenaar van dit appartementsrecht heeft 9/25e aandeel in (het reservefonds van) de Vereniging van Eigenaars 
Flatgebouw Zeelandiahoeve 61 tot en met 109 te Amstelveen. 

8.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht. 

Aantekening kadastraal object: Erfdienstbaarheid van voetpad, om te komen van te gaan naar de openbare weg, ten 
laste van het gebouw en ten behoeve van het perceel 6563 (eigendom van Gemeente 
Amstelveen); 

 een kwalitatieve verplichting voor een overbouw ter zake van de balkons van het 
complex ten laste van het perceel 6563 (eigendom van Gemeente Amstelveen) 

 erfdienstbaarheid van voetpad, om te komen van te gaan naar de openbare weg, ten 
laste van het gebouw en ten behoeve van het perceel 6220 (eigendom van Gemeente 
Amstelveen). 

 een kwalitatieve verplichting voor een overbouw ter zake van de balkons van het 
complex ten laste van het perceel 6220 (eigendom van Gemeente Amstelveen).  
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Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 

8.9. Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Amstelveen Zuid-West” vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 maart 2015 
heeft het onderhavige de bestemming “Wonen”. Hieronder wordt verstaan het gebruik ten behoeve van wonen, tuinen en 
erven, parkeervoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

Volgens de interpretatie van de taxateur is het huidige gebruik als in overeenstemming is met het vigerende 
bestemmingsplan. 

8.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. 

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 

8.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

8.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Zeelandiahoeve 229 Amstelveen 88  1.400 15,91 Vergelijkbaar 
Zeelandiahoeve 101 Amstelveen 100  1.650 16,50 Vergelijkbaar 
       

8.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd van € 1.400 per unit per maand.  
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8.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de individuele woningen verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers starters en doorstromers op de woningmarkt. 

8.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Zeelandiahoeve 105 Amstelveen 98 Juni 2020 415.100 4.236 Vergelijkbaar 
Zeelandiahoeve 112 Amstelveen 92 Januari 

2020 
372.500 4.049 Vergelijkbaar 

Zeelandiahoeve 151 Amstelveen 102 Oktober 
2019 

470.000 4.608 Beter 

Felix Nobelhof 33 Amstelveen 118 Maart 
2020 

475.000 4.025 Beter 

Dignahoeve 52 Amstelveen 89 Maart 
2020 

411.100 4.619 beter 

8.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd van € 395.000 per unit. 

8.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Gelegen bij voorzieningen 
■ Courant type woningen (grootte) 
■       

■ Minderheid in VvE 
■       
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■       
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

8.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 

  



  
 

  

Taxatierapport Stichting Woningmaatschap Zoetermeer 

© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved 36

9.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit 9 eengezinswoningen, gelegen aan de Sweelinckdreef, 
Bachlaan en Chopinstraat in Veenendaal. Het bouwjaar van het gewaardeerde is 1990. De woningen hebben een 
gebruiksoppervlak van circa 108 m² en beschikken deels over een garage. De constructie van de woningen is traditioneel 
en voorzien van de gevels van metselwerk. De houten kozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing. Het dak is een 
kapconstructie en voorzien van dakpannen. Verwarming van de woningen vindt plaats met behulp van individueel 
gasgestookte c.v. installaties. 

9.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 115.288,- per 
jaar. Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 118.800,-. Wij hebben een mutatiegraad van 10,0% 
gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met een 
inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig boven de liberalisatiegrens verhuurd. 

9.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een goede  staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat 
gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken.  

9.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 975,33 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
2-onder-1 kapwoning met garage Eengezinswoning 7 108,37 758,59 
2-onder-1 kapwoning Eengezinswoning 2 108,37 216,74 
Totaal: 9  975,33 

9.5. Ligging en bereikbaarheid 

9.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Veenendaal, provincie Utrecht, in het midden van het land. In deze stad wonen ongeveer 
66.000 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als goed. 

9.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk West. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk eengezinswoningen in 
de koopsector. De micro locatie beoordelen wij als goed. Het complex ligt vlakbij wijkwinkelcentrum Ellekoot met diverse 
(dagelijks en niet-dagelijkse) voorzieningen. Ook onderwijsinstellingen (basis en voortgezet) bevinden zich in de directe 
omgeving. 

  

9. Objectinformatie Veenendaal 
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9.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Het station Veenendaal West ligt op circa 1 km afstand en 
busverbindingen liggen op loopafstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A12) op 5 
minuten rijden.  

9.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label B en C dat is afgegeven op 24 januari 2020. Op een 
schaal van A++++ tot G is dit een goede classificatie. Dit betekent dat de woningen voldoende duurzaam zijn. Het effect 
hiervan op de waarde hebben wij meegenomen in de waardering.  

9.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 30 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Veenendaal 
Sectie:   D 
Nummers:  8947, 8950, 8953, 8959, 8961, 8963, 8966, 8970 en 8971 
 
Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde percelen het eigendom zijn van Amvest RDF Custodian B.V., 
statutair gevestigd te Amsterdam. 

9.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: erfdienstbaarheden van voetpad om te komen van en te gaan naar de openbare weg. 
Deze zijn gevestigd ten behoeve van de woningen aan de Chopinstraat en ten laste 
van de woningen aan de Sweelinckdreef, Bachlaan, Smetanadreef en Chopinstraat.  

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 
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9.9. Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Woongebieden 2018” vastgesteld door de Gemeenteraad op 20 september 
2018 heeft het onderhavige de bestemming “Wonen”. Hieronder wordt verstaan het gebruik ten behoeve van wonen, 
parkeer- en stallingsvoorzieningen, nutsvoorzieningen en additionele voorzieningen. 

9.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek geeft aan dat een deel van het terrein verdacht is van bodemverontreiniging. Meer zekerheid kan verkregen 
worden met het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. 

Van de opdrachtgever hebben wij een asbestinventarisatie ontvangen van Hofstede cs, dd. 25 juni 2020. Bij dit onderzoek 
zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. 

9.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

9.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Dijkstraat 142 Veenendaal 87 April 2020 1.100 12,64 Vergelijkbaar 
Fluvia 8 Veenendaal 86 Januari 

2020 
850 9,88 Minder 

Schoolweg 1 Overberg 110 December 
2019 

1.050 9,55 Minder 

Wespeorchis 10 Veenendaal 120 Augustus 
2019 

1.186 9,88 Vergelijkbaar 

9.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd van € 1.100,- per unit per 
maand. 

9.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de individuele woningen verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers gezinnen. 
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9.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Thorbeckesingel 114 Veenendaal 150 Juni 2020 450.000 3.000 Beter 
Paulus Potterstraat 26 Veenendaal 76 Juni 2020 247.000 3.250 Minder 
Varenmos 5 Veenendaal 163 Juni 2020 459.000 2.816 Beter 
Bilderdijkstraat 14 Veenendaal 86 Juni 2020 254.800 2.963 Vergelijkbaar 
Bachlaan 11 Veenendaal 116 April 

2020 
380.000 3.276 Vergelijkbaar 

9.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 300.000 en 
€ 342.500 per unit. 

9.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Courant type woningen (2-1 kap) in gezinswijk 
■ Deels voorzien van eigen garage 
■       

■ Eenvoudig afwerkingsniveau (binnenpakket) 
■       
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■       
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

9.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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10.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft meergezinswoningen in twee woningcomplexen bestaande uit 17 appartementen, gelegen 
aan het Globeplein, Noordeinde, Sao Paolostraat en Zuideinde in Almere. Het bouwjaar van het gewaardeerde is 1994. 
De woningen hebben een gebruiksoppervlak van circa 87 m² tot 119 m². De constructie van het complex is van beton en 
voorzien van metselwerk gevels. De houten kozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing. Het dak is plat en 
vermoedelijk voorzien van bitumineuze dakbedekking. Verwarming van de woningen vindt plaats met behulp van 
individueel gasgestookte c.v. installaties. 

10.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 159.107,- per 
jaar. Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 197.100,-. Wij hebben een mutatiegraad van 10,0% 
gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met een 
inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn grotendeels boven de liberalisatiegrens verhuurd. 

10.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een goede  staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat 
gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken.  

10.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 1.607 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Appartement groot Meergezinswoning 4 119 476 
Appartement klein Meergezinswoning 13 87 1.131 
Totaal:   1.607 

10.5. Ligging en bereikbaarheid 

10.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Almere, provincie Flevoland, in het westen van het land. In deze stad wonen ongeveer 208.000 
inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als zeer goed. 

10.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Almere Buiten. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
meergezinswoningen in de huursector. De micro locatie beoordelen wij als zeer goed. Het complex ligt midden in het 
wijkwinkelcentrum Almere Buiten met diverse (dagelijks en niet-dagelijkse) voorzieningen. Ook onderwijsinstellingen 
(basis en voortgezet) bevinden zich in de directe omgeving. 

  

10. Objectinformatie Almere 
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10.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is zeer goed. Het station Almere Buiten ligt op loopafstand en busverbindingen 
liggen eveneens op korte afstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de snelweg (A6) op 5 minuten rijden.  

10.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label B en C dat is afgegeven op 10 januari 2020. Op een 
schaal van A++++ tot G is dit een gemiddelde tot goede classificatie. Dit betekent dat het gebouw beperkt duurzaam is. 
Het effect hiervan op de waarde hebben wij meegenomen in de waardering. 

10.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 30 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Almere 
Sectie:   N 
Nummers:  3642 en 3643 
Appartementsrechten:  4777 A3, 4777 A10, 4777 A13, 4777 A14, 4777 A19, 4777 A23, 4777 A24, 4777 A45, 4777 A46, 4777 

A48, 4777 A51, 4777 A66, 4777 A67, 4777 A71, 4777 A74, 4777 A75, 4777 A80, 4777 A83, 4777 A84, 
4777 A85, 4777 A91, 4777 A98, 4777 A101, 4778 A3, 4778 A4, 4778 A54, 4778 A63, 4778 A65, 4778 
A70, 4778 A74, 4778 A13, 4778 A8, 4778 A15, 4778 A34, 4778 A34, 4778 A39 en 4778 A75 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde appartementsrechten het eigendom zijn van AEGON 
Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

De eigenaar van deze appartementsrechten heeft 192/835e aandeel in (het reservefonds van) de Vereniging van Eigenaars 
Woningen Globeplein 14 tot en met 60 (even nummers), Zuideinde 29 tot en met 73 (oneven nummers) en Sao Paulostraat 
1 en 3 te Almere. 

De eigenaar van deze appartementsrechten heeft 111/631e aandeel in (het reservefonds van) de Vereniging van Eigenaars 
Woningen Noordeinde 263 tot en met 333 (oneven nummers) te Almere. 

10.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: een erfdienstbaarheid voor het dulden van luifels, overbouwingen en steunpunten en 
onderhoud daaraan.  

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 



  
 

  

Taxatierapport Stichting Woningmaatschap Zoetermeer 

© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved 42

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 

10.9. Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Centrum Almere Buiten” vastgesteld door de Gemeenteraad op 6 april 2017 
heeft het onderhavige de bestemming “Centrum-1”. Hieronder wordt verstaan bedrijven, detailhandel, voorzieningen en 
wonen (op de verdiepingen) .  

Volgens de interpretatie van de taxateur is het huidige gebruik als in overeenstemming is met het vigerende 
bestemmingsplan. 

10.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij voor dit complex geen  een historisch bodemonderzoek en/of asbestinventarisatie 
ontvangen. 

10.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

10.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Rio de Janeiroplein 45 Almere 86 April 
2020 

953 11,08 Beter 

Chicagostraat 76 Almere 73 April 
2020 

751 10,29 Vergelijkbaar 

Detroitpad 38 Almere 94 Maart 
2020 

859 9,14 Vergelijkbaar 

10.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd tussen de € 925 en € 1.100 per 
unit per maand. 

10.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de individuele woningen verkocht kunnen worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers starters en doorstromers op de woningmarkt. 
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10.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Noordeinde 299 Almere 86 Juni 2020 222.500 2.587 Vergelijkbaar 
Berlijnstraat 68 Almere 81 Maart 

2020 
220.000 2.716 Beter 

Globeplein 42 Almere 86 Februari 
2020 

227.500 2.645 Beter 

10.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 220.000 en 
€ 245.000 per unit. 

10.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Gelegen in centrum Almere Buiten 
■ Goede bereikbaarheid 
■       

■ Minderheid in VvE 
■ Deels nog onder liberalisatiegrens verhuurd 

(verhuurderheffing) 
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■ Huur te liberaliseren bij mutatie 
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■ Concurrerend aanbod in omgeving 
■       

10.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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11.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit 11 eengezinswoningen, gelegen aan het Fabiushof, de 
Westenbergstraat, de Peckiuslaan, de Levylaan, Schultinghstraat en Krabbestraat in Eindhoven. Het bouwjaar van het 
gewaardeerde is rond 1957. De woningen hebben een gebruiksoppervlak van circa 81 m². De constructie van de woningen 
is beton en voorzien van de gevels van metselwerk. De houten kozijnen zijn deels voorzien van dubbele beglazing. Het dak 
is hellend en vermoedelijk voorzien van een dakbedekking met pannen. Verwarming van de woningen vindt plaats met 
behulp van centrale verwarming en in enkele woningen middels een gas- of moederhaard. 

11.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 74.234,- per jaar. 
Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 126.060,-. Wij hebben een mutatiegraad van 15% gehanteerd. De 
door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met een inschatting van 
reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig onder de liberalisatiegrens verhuurd. 

11.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een goede staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat 
gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken.  

11.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 886,6 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Tussenwoning + dakkapel Eengezinswoning 2 80,6 161,2 
Tussenwoning Eengezinswoning 8 80,6 644,8 
Eindwoning Eengezinswoning 1 80,6 80,6 
Totaal:   886,6 

11.5. Ligging en bereikbaarheid 

11.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Eindhoven, provincie Noord-Brabant, in het zuiden van het land. In deze stad wonen ongeveer 
225.000 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als zeer goed.  

11.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Halve Maan. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
eengezinswoningen in de huursector. De micro locatie beoordelen wij als goed. In de buurt zijn voldoende voorzieningen 
zoals een supermarkt, school, kapper en een buurthuis. 

  

11. Objectinformatie Eindhoven 
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11.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Het station Eindhoven Strijp-S ligt op circa 2,5 kilometer en 
busverbindingen liggen op 200 meter afstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed, met de autoweg (A2) op 
4 minuten rijden. 

11.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label E dat is afgegeven op 31 maart 2020. Op een schaal 
van A++++ tot G is dit een matige classificatie. Dit betekent dat het gebouw beperkt duurzaam is. Het effect hiervan op de 
waarde hebben wij meegenomen in de waardering.  

11.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 30 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Eindhoven 
Sectie:   C 
Nummers:  3481, 3512, 3517, 3518, 3581, 3599, 3638, 3639, 3655 , 3691 en 6022 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde percelen het eigendom zijn van AEGON Levensverzekering N.V., 
statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

11.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten:  Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen:  Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object:  verschillende erfdienstbaarheden over en weer ter bestendiging van de bestaande 
toestand, kwalitatieve verplichting tot onderhoud buurpad 

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 
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11.9. Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Strijp buiten de Ring 2019” vastgesteld door de Gemeenteraad op 5 november 
2019 heeft het onderhavige de bestemming “wonen”. Hieronder wordt verstaan wonen.  

Volgens het vigerende bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte 10 m. 

Volgens de interpretatie van de taxateur is het huidige gebruik als in overeenstemming is met het vigerende 
bestemmingsplan. 

11.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 

Van de opdrachtgever hebben wij een informatie ontvangen omtrent asbestssanering in Fabiushof 1, uitgevoerd in 2019. 

11.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een initiële leegstandsperiode van 1 maand. 

11.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Teldershof 10 Eindhoven 80 14 1.200 15 Beter 
Diodehof 4 Eindhoven 125 14 1.225 9,80 Beter 
Anodehof 17 Eindhoven 125 21 1.250 10 Beter 

11.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd tussen de €  950 en € 975 per 
unit per maand. 

11.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat het als complex verkocht kan worden in een verkooptraject van maximaal 6 maanden. Gelet op de 
objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest waarschijnlijke kopers 
gezinnen. 
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11.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Roosendaalstraat 11 Eindhoven 85 Mei 2020 217.500 2.559 vergelijkbaar 
Klundertstraat 22 Eindhoven 108 Mei 2020 250.000 2.315 beter 
Klunderstraat 8 Eindhoven 100 Januari 

2020 
245.000 2.450 Iets beter 

Olympialaan 72 Eindhoven 89 Januari 
2020 

270.500 3.039 beter 

Bergen op Zoomsstraat 155 Eindhoven 123 Januari 
2020 

250.000 2.033 beter 

11.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de €220.000 en 
€  225.000 per unit. 

11.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Courant type woningen (rijwoningen) 
■ Goed voorzieningenniveau in de omgeving 
■ Goed bereikbaar 

■ Laag energielabel 
■       
■       

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■ Woningen zijn deels te liberaliseren bij mutatie 
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

11.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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12.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde complex betreft 26 eengezinswoningen, gelegen in Beek, Geleen, Puth, Sittard en Stein. Het bouwjaar 
van het gewaardeerde is tussen 1927 en 1955. De woningen hebben een gebruiksoppervlak van circa 63 m² tot 122 m². 
De constructie van de woningen is traditioneel en voorzien van de gevels van metselwerk. De houten kozijnen zijn 
gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing. Het dak is een kapconstructie en voorzien van dakpannen. Verwarming 
van de woningen vindt plaats met behulp van individueel gasgestookte c.v. installaties en in enkele woningen gas- of 
moederhaard. 

12.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 142.868,- per 
jaar. Onze inschatting van de (geliberaliseerde) markthuur per jaar bedraagt € 200.400,-. Wij hebben een mutatiegraad 
van 7,0% gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd 
met een inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn volledig onder de liberalisatiegrens verhuurd. 

12.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een redelijk tot goede staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij 
in staat gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud 
gekeken.  

  

12. Objectinformatie Geleen/Puth/Sittard/Beek 
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12.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 2.109 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Tussenwoning Beek Eengezinswoning 1 69 69 
2-1 kapwoning type 1 Geleen Eengezinswoning 1 98 98 
2-1 kapwoning type 2 Geleen Eengezinswoning 1 85 85 
2-1 kapwoning type 3 Geleen Eengezinswoning 1 90 90 
2-1 kapwoning type 4 Geleen Eengezinswoning 1 122 122 
Hoekwoning type 1 Geleen Eengezinswoning 1 82 82 
Hoekwoning type 2 Geleen Eengezinswoning 1 95 95 
Hoekwoning type 3 Geleen Eengezinswoning 1 87 87 
Hoekwoning type 4 Geleen Eengezinswoning 1 73 73 
Tussenwoning type 1 Geleen Eengezinswoning 4 63 252 
Tussenwoning type 2 Geleen Eengezinswoning 1 87 87 
Hoekwoning Puth Eengezinswoning 1 80 80 
Hoekwoning + Garage Puth Eengezinswoning 1 80 80 
2-1 kapwoning Sittard Eengezinswoning 1 98 98 
Tussenwoning type 1 Sittard Eengezinswoning 3 77 231 
Tussenwoning type 2 Sittard Eengezinswoning 3 70 210 
Tussenwoning type 3 Sittard Eengezinswoning 1 76 76 
2-1 kapwoning type 1 Stein Eengezinswoning 1 81 81 
2-1 kapwoning type 2 Stein Eengezinswoning 1 113 113 
Totaal: 26  2.109 

12.5. Ligging en bereikbaarheid 

12.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Beek, Geleen, Puth, Sittard en Stein, provincie Limburg, in het zuiden van het land. Gelet op de 
functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als redelijk tot goed. 

12.5.2. Micro 

De woningen liggen voornamelijk in gezinswijken. In de directe omgeving van de objecten bevinden zich voornamelijk 
een- en meergezinswoningen. De micro locatie beoordelen wij als redelijk tot goed.  

12.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Over het algemeen liggen er de stations van Sittard, Geleen en Beek 
binnen 3 kilometer afstand. Daarnaast liggen er over het algemeen ook busverbindingen binnen 250 meter afstand van 
de woningen. De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed. 

12.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label G (enkelen F en E) dat is afgegeven op 26 maart 
2020. Op een schaal van A++++ tot G is dit een slechte classificatie. Dit betekent dat het gebouw niet duurzaam is. Het 
effect hiervan op de waarde hebben wij meegenomen in de waardering. 

  



  
 

  

Taxatierapport Stichting Woningmaatschap Zoetermeer 

© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved 50

12.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 30 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Beek 
Sectie:   B 
Nummers:  6247, 8017 

Gemeente:  Geleen 
Sectie:   D, F en G 
Nummers:  722, 1718, 1719, 5244, 1838, 2065, 4896, 2511, 2492, 1355, 3112, 3114, 4980, 5245, 2290, 2480 en 

2737  

Gemeente:  Schinnen 
Sectie:   A 
Nummers:  4216 en 4184 

Gemeente:  Sittard 
Sectie:   B en D 
Nummers:  6320, 3968, 3734, 3978, 3665, 6283, 6311, 6346, 4065, 4200, 4250 en 6286 

Gemeente:  Stein 
Sectie:   B en D 
Nummers:  1034 en 1048 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde percelen het eigendom zijn van AEGON Levensverzekering N.V., 
statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

12.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  

Aantekening kadastraal object: Een zakelijk recht is gevestigd op percelen met kadastrale aanduiding sectie D 
nummers 5244, 4896 en 4980 ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V. 

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 
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12.9. Bestemming 

Wij hebben geen onderzoek verricht naar de huidige of toekomstige bestemming. Wij gaan ervan uit dat het huidige 
gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. 

12.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 

12.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

12.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Hendric van Veldekestraat 
39 

Sittard 100 Juni 2020 750 7,50 Beter 
Geliberaliseerd 

Limbrichterweg 47 Sittard 114 Juni 2020 850 7,46 Beter 
Geliberaliseerd 

Haspengouw 56 Geleen 67 Mei 2020 925 13,81 Beter 
Geliberaliseerd 

Sterstraat 13 Geleen 91 Mei 2020 950 10,44 Beter 
Geliberaliseerd 

12.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van het WWS puntenstelsel moeten de woningen gereguleerd worden verhuurd. 

12.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat de individuele woningen verkocht kunnen worden in een verkooptraject van ongeveer 6 maanden. 
Gelet op de objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest 
waarschijnlijke kopers gezinnen en doorstromers op de woningmarkt. 
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12.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Jans Kamperweg 3 Sittard 70 Juni 2020 127.500 1.821  
Margrietstraat 15 Puth 95 Juni 2020 185.000 1.947  
Hofstraat 37 Heerlen 90 Juni 2020 131.000 1.456  
Schachtstraat 63 Geleen 86 Mei 2020 152.211 1.770  
Doctor Poelsstraat 20 Beek 101 Januari 

2020 
130.000 1.287  

12.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 105.000 en 
€ 167.500 per unit. 

12.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Courant type woningen (eengezins) 
■       
■       

■ Verspreide ligging 
■ Laag energielabel 
■ Onder liberalisatiegrens verhuurd (verhuurderheffing) 

Kansen Bedreigingen 

■ Upgrade (energielabel) / boven liberalisatiegrens krijgen 
■ Uitponden bij mutatie 
■  

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie 
■       
■       

12.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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13.1. Objectbeschrijving 

Het gewaardeerde betreft een woningcomplex bestaande uit 37 meergezinswoningen, 18 parkeerplaatsen en 1 overige 
ruimte, gelegen aan het Bernhardplein in Den Helder. Het bouwjaar van het gewaardeerde is 1998. De woningen hebben 
een gebruiksoppervlak van circa 59 m² tot 91 m². De constructie van het complex is van beton en voorzien van gevels van 
metselwerk. De kunststof kozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing. Het dak is plat en vermoedelijk voorzien van 
bitumineuze dakbedekking. Verwarming van de woningen vindt plaats met behulp van individueel gasgestookte c.v. 
installaties. 

13.2. Huurgegevens 

De woningen zijn op de waardepeildatum volledig verhuurd. De totale theoretische jaarhuur bedraagt € 291.607,- per 
jaar. Onze inschatting van de markthuur per jaar bedraagt € 299.880,-. Wij hebben een mutatiegraad van 8,0% 
gehanteerd. De door ons gehanteerde mutatiegraad is gebaseerd op mutaties uit het verleden gecombineerd met een 
inschatting van reëel te verwachten mutaties. 

De woningen zijn grotendeels onder de liberalisatiegrens verhuurd. 

13.3. Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een goede  staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat 
gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken.  

13.4. Samenstelling van het object 

De totale gebruiksoppervlakte bedraagt 2.545,47 m². Volgens de door opdrachtgever verstrekte informatie is het complex 
samengesteld uit de volgende type verhuurbare eenheden: 

Type Omschrijving Aantal m² per unit Totaal m² go 
Type DH1 Meergezinswoning 19 59,23 1.125,37 
Type DH2 Meergezinswoning 8 71,59 572,72 
Type DH3 Meergezinswoning 2 63,68 127,36 
Type DH4 Meergezinswoning 4 76,74 306,96 
Type DH5 Meergezinswoning 2 85,27 170,54 
Type DH6 Meergezinswoning 2 91,26 182,52 
Parkeerplaats Parkeren 18   
Ontmoetingsruimte Overig 1 60 60 
Totaal: 56  2.545,47 

  

13. Objectinformatie Den Helder 
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13.5. Ligging en bereikbaarheid 

13.5.1. Macro 

Het complex is gelegen in Den Helder, provincie Noord Holland, in het noordwesten van het land. In deze stad wonen 
ongeveer 55.000 inwoners. Gelet op de functie van dit object is de macro locatie beoordeeld als goed. 

13.5.2. Micro 

Het complex ligt in de wijk Stad binnen de Linie-oost. In de directe omgeving van het object bevinden zich voornamelijk 
een- en meergezinswoningen in de huursector. De micro locatie beoordelen wij als zeer goed. Het complex ligt midden in 
het centrum Den Helder met diverse (dagelijks en niet-dagelijkse) voorzieningen. Ook onderwijsinstellingen (basis en 
voortgezet) bevinden zich in de directe omgeving. 

13.5.3. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is zeer goed. Het station Den Helder ligt op loopafstand en busverbindingen 
liggen eveneens op korte afstand. De bereikbaarheid met eigen vervoer is redelijk, met de snelweg (A7) op 25 minuten 
rijden.  

13.6. Duurzaamheid 

De woningen in het complex hebben voornamelijk een energie label B dat is afgegeven op 10 maart 2020. Op een schaal 
van A++++ tot G is dit een goede classificatie. Dit betekent dat het gebouw voldoende duurzaam is. Het effect hiervan op 
de waarde hebben wij meegenomen in de waardering. 

13.7. Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers wordt op 30 juni 2020 het 
object als volgt kadastraal aangeduid: 

Gemeente:  Den Helder 
Sectie:   E 
Nummers:  9727, 9728 en 9860 
Appartementsrechten:  9741 A1 t/m A24, 9741 A30 t/m A36 en 9741 A42 t/m A48 

Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemde appartementsrechten het eigendom zijn van Aegon 
Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te ’s-Gravenhage. 

De eigenaar van dit appartementsrecht heeft 38/67 aandeel in (het reservefonds van) de Vereniging van Appartements-
Eigenaars Goede Ree. 

Daarnaast is er een los perceel dat tot het eigendom behoort, zijnde Gemeente Den Helder, sectie E, nummers 9729 en 
10647. Deze percelen zijn ten behoeve van de parkeerplaatsen en staat thans nog op naam van Stichting Woonzorg 
Nederland. 

13.8. Zakelijke rechten 

Nationaal monument: Niet van toepassing.  

Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing.  

Publiekrechtelijke beperkingen: Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht.  
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Aantekening kadastraal object: er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van het binnenterrein en ten behoeve 
van alle appartementsrechten in het complex: de erfdienstbaarheid van weg om te 
komen van en te gaan naar de openbare weg; 

 er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van het aan de noordzijde gelegen 
complex en ten laste van alle appartementsrechten in het complex: de 
erfdienstbaarheid van voetpad om te komen van en te gaan naar de multifunctionele 
ruimten in complex 'Goede Ree'; 

 er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van het binnenterrein en ten behoeve 
van alle appartementsrechten: een erfdienstbaarheid van overbouw voor het hebben 
van galerijen boven het dienend erf aan de 'Westvleugel' van het complex..  

Opmerking: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid 
titelonderzoek gedaan. Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is 
er redelijkerwijs geen aanleiding te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) 
zakelijke rechten zijn opgenomen die van invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij 
het vaststellen van de marktwaarde is als uitgangspunt gehanteerd dat op het object 
geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van invloed zijn op de getaxeerde 
waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten kan dit een negatief 
effect hebben op de getaxeerde waarde. 

We hebben een juridisch due diligence rapport ontvangen opgesteld door Dentons op 21 januari 2020. Uit de conclusies 
in deze rapportage blijkt dat er geen aandachtspunten zijn.  

Op basis van het oordeel van de taxateur is er geen aanleiding om aan te nemen dat er rechten of beperkingen op het  
object rusten die van invloed zijn op de waarde of verkoopbaarheid. 

13.9. Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Stadshart Centrum 2010” vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 september 
2011 heeft het onderhavige de bestemming “Gemengd”. Hieronder wordt verstaan het gebruik ten behoeve van 
bedrijven, detailhandel, horeca, wonen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, tuinen en erven.  

Volgens de interpretatie van de taxateur is het huidige gebruik als in overeenstemming is met het vigerende 
bestemmingsplan. 

13.10. Milieu 

In lijn met onze algemene uitgangspunten gaan wij er bij de waardering vanuit dat de grond of het grondwater van het 
object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.  

Van de opdrachtgever hebben wij een historisch bodemonderzoek ontvangen van Hofstede cs, dd. 6 juli 2020. Dit 
onderzoek heeft geen belemmeringen/beperkingen voor de eigendomsoverdracht aan het licht gebracht. 
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13.11. Verhuurbaarheid 

Op basis van de kwaliteit van de woningen, de locatie en marktomstandigheden hebben wij de verhuurbaarheid 
beoordeeld als goed. 

In de waardering zijn wij uitgegaan van een leegstandsperiode bij eerste expiratie van 1 maand. 

13.12. Verhuurtransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Huurprjjs (€) 
per maand 

€/m²/mnd Opmerkingen 

Bassingracht 5a Den Helder 70 April 
2020 

735 10,50 Vergelijkbaar 

Bernhardplein 24 Den Helder 59 Februari 
2020 

575 9,75 Vergelijkbaar 

Bernhardplein 21 Den Helder 78 Januari 
2020 

675 8,65 Vergelijkbaar 

13.13. Onderbouwing van de markthuur 

Op basis van verhuurbaarheid en verhuurtransacties hebben wij markthuren gehanteerd tussen de € 630 en € 750 per 
unit per maand. Voor de parkeerplaatsen hebben wij een markthuur van € 35 per maand gehanteerd. Aan de 
ontmoetingsruimte kennen wij geen markthuur toe. 

13.14. Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het eigendom is goed. 
Wij verwachten dat het als complex verkocht kan worden in een verkooptraject van ongeveer 6 maanden. Gelet op de 
objecteigenschappen en de activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn de meest waarschijnlijke kopers 
ouderen. 

13.15. Verkooptransacties 

Adres Plaats Oppervlak 
(m² go) 

Datum Transactieprjjs 
(€) 

€/m² Opmerkingen 

Julianaplein 58  Den Helder  95 Mei 2020 155.000 1.632 Vergelijkbaar 
Julianaplein 81 Den Helder 82 Mei 2020 167.000 2.037 Vergelijkbaar 
Julianaplein 56 Den Helder 90 Mei 2020 145.000 1.611 Vergelijkbaar 
Bernhardplein 25 Den Helder 78 April 

2020 
192.000 2.462 Vergelijkbaar 

Julianaplein 54 Den Helder 95 Februari 
2020 

155.000 1.632 Vergelijkbaar 

13.16. Onderbouwing van de leegwaarden 

Op basis van verkoopbaarheid en verkooptransacties hebben wij leegwaarden gehanteerd tussen de € 140.000 en 
€ 165.000 per unit. Voor de parkeerplaatsen hebben wij een leegwaarde van € 7.500,- gehanteerd een aan de 
ontmoetingsruimte kennen wij geen waarde toe. 
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13.17. SWOT-analyse 

Sterktes Zwaktes 

■ Goede ligging in het centrum 
■ Goed onderhouden 
■       

■ Ontmoetingsruimte zonder opbrengsten 
■ Volledig onder liberalisatiegrens verhuurd 

(verhuurderheffing) 
■  

Kansen Bedreigingen 

■ Uitponden bij mutatie 
■ Transformatie ontmoetingsruimte 
■       

■ Recessie als gevolg van huidige Covid-19 pandemie  
■ Concurrerend aanbod in de omgeving 
■       

13.18. Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 
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14.1. Waarderingsmethode  

Bij de uitvoering van de waarderingen maakt JLL VA gebruik van de taxatiesoftware van fluX. De taxatiesoftware van fluX 
is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd (https://www.flux.nl/iso). Onderdeel van de procedures ten behoeve van de ISO 
certificering is de validatie van de gebruikte rekenmodellen, schermen en rapporten. De fluX software is gevalideerd. 

De taxatiesoftware van fluX maakt gebruik van een waarderingsmodel ten behoeve van commercieel vastgoed op basis 
van de NAR- en DCF-methodieken. Voor de woningcomplexen wordt ook gebruik gemaakt van een waarderingsmodel op 
basis van de NAR- en DCF methodieken., waarbij zowel een uitpond als doorexploitatie scenario uitgewerkt. 

14.2. Algemene Uitgangspunten 

In bijlage 1 staan onze algemene uitgangspunten beschreven. De algemene uitgangspunten zijn van toepassing op deze 
waardering, tenzij elders in de rapportage uitdrukkelijk anders vermeld. 

14.3. Bijzondere uitgangspunten 

Er zijn geen bijzondere uitgangspunten gehanteerd.  

14.4. Beleggingstransacties  

In onze waardering hebben wij ondermeer gebruik gemaakt van onderstaande beleggingsreferenties.  

Locatie Aantal en type Datum Prijs (€) BAR k.k. Opmerkingen 
Zuidhorn 32 eengezinswoningen Q4 2018 6.128.000 5,20% - 
Haren (Gr.) 120 eengezinswoningen Q4 2018 5.655.000 5,91% - 
Den Haag 19 eengezinswoningen Q4 2019 6.480.000 3,88% - 
Schiedam 81 meergezinswoningen Q4 2019 22.100.000 3,99% - 
Tilburg 82 meergezinswoningen Q4 2019 21.950.000 4,10% - 
Apeldoorn 30 meergezinswoningen Q1 2020 4.520.000 4,94% - 
Valkenswaarde 11 meergezinswoningen Q1 2020 5.105.000 4,88% - 
Julianadorp 8 eengezinswoningen Q4 2019 1.595.000 4,85% - 
Assen 10 eengezinswoningen Q4 2019 2.300.000 4,92% - 

 

Van de in de waardering betrokken vergelijkbare woningcomplexen ligt het bruto aanvangsrendement (BAR) tussen de 
3,88% en 5,91%.  

14.5. Conceptwaarde versus definitieve waarde 

Bij het totstandkomen van de definitieve taxatie is er één conceptversie gerapporteerd. De waarde is gewijzigd omdat 
opdrachtgever ons aanvullende informatie heeft verstrekt. Dit betrof aanvullende informatie uit de Legal dd en een 
actualisatie van de huurlijst. Bij de definitieve taxatie is het waardeverschil ten opzichte van de conceptversie(s) kleiner 
dan 5%. 

14.6. Backtesting 

Niet van toepassing, het betreft een initiële waardering voor opdrachtgever. 

14. Waardering  
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14.7. Plausibiliteitsverklaring  

Dit taxatierapport is beoordeeld op plausibiliteit van de waarde en de onderbouwing van de waarde door een controlerend taxateur.  

Conform de voorschriften van NRVT gebeurt dit op basis van de volgende uitgangspunten: 
■ De controlerend taxateur heeft geen interne en/of externe inspectie van het object gedaan. ■ Alle bijlages in relatie tot de inhoud van het taxatierapport zijn bekeken.  
■ De controlerend taxateur geeft geen garantie op de compleetheid van het taxatierapport en de bijlagen. 
Op basis van de beoordeelde stukken is de controlerend taxateur van mening dat de taxatiedienst aannemelijk en geloofwaardig is uitgevoerd en dat de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen (IVS). 

Ondertekening controlerend taxateur (intern) 
 

 

 

drs. A.M.V. de Bue MRE MRICS RT 
Register-Taxateur van onroerende zaken     
ingeschreven bij het NRVT, nummer RT903989584 
Amsterdam, d.d. 6 augustus 2020 

 

  

^ .
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14.8. Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van JLL richting opdrachtgever en (een) eventuele derde(n) voortvloeiend uit haar 
dienstverlening is beperkt tot directe schade en tot een maximum bedrag van EUR 250.000 
(tweehonderdvijftigduizend euro). JLL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, economisch 
verlies, gemiste kansen of andersoortige indirecte schade of gevolgschade. Tevens is JLL niet aansprakelijk voor 
enige schade die voortvloeit uit advies dat geen onderdeel uitmaakt van de deze opdracht. In het bijzonder mag 
geen enkel advies van JLL worden gekwalificeerd als juridisch advies, belasting advies of financieel advies. De 
opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inhuren van specialistische adviseurs op voornoemde gebieden. 

2. JLL heeft voor de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheid een in de branche gebruikelijke verzekering afgesloten. 
Uitkering van enige schadevergoeding waartoe JLL verplicht zou zijn vindt niet plaats dan indien, nadat en voorzover 
dit bedrag door de verzekeraar is uitgekeerd of uitkering onherroepelijk en onvoorwaardelijk is toegezegd door de 
verzekeraar of een gerechtelijke instantie daarover heeft geoordeeld. 

3. JLL is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen, handelingen van, of een nalaten door derden die door JLL zijn 
ingeschakeld dan wel door de opdrachtgever zijn ingeschakeld in geval van een co-instructie ten behoeve van deze 
opdracht, ongeacht de vraag of de inschakeling ten name van de opdrachtgever dan wel ten name van JLL is 
geschied. 

4. De bevoegdheid van opdrachtgever om zich op een tekortkoming van JLL te beroepen vervalt indien opdrachtgever 
niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met 
redenen omkleed bij JLL melding heeft gedaan van de tekortkoming. Deze bevoegdheid vervalt in ieder geval indien 
zodanig protest niet binnen een jaar na het beëindigen van de opdracht is gedaan. 

5. Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien het niet binnen 1 (één) jaar na ontdekking bij de bevoegde 
rechter aanhangig is gemaakt. 

 

  



  
 

  

Taxatierapport Stichting Woningmaatschap Zoetermeer 

© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved 61

14.9. Waarde 

Aan het object hebben wij onder de in het rapport genoemde condities de volgende waarde toegekend: 

Complex Marktwaarde 
Tilburg € 1.745.000,- k.k. 

 
(een miljoen zevenhonderdvijfenveertig duizend euro kosten koper) 

Zuidwolde € 2.520.000,- k.k. 
 
(twee miljoen vijfhonderdtwintig duizend euro kosten koper) 

Etten-Leur € 3.585.000,- k.k. 
 
(drie miljoen vijfhonderdvijfentachtig duizend euro kosten koper) 

Hendrik Ido Ambacht € 2.610.000,- k.k. 
 
(twee miljoen zeshonderdtien duizend euro kosten koper) 

Zoetermeer € 6.530.000,- k.k. 
 
(zes miljoen vijfhonderddertig duizend euro kosten koper) 

Enschede € 2.430.000,- k.k. 
 
(twee miljoen vierhonderddertig duizend euro kosten koper) 

Amstelveen  € 4.090.000,- k.k. 
 
(4 miljoen negentig duizend euro kosten koper) 

Veenendaal € 2.710.000,- k.k. 
 
(twee miljoen zevenhonderdtien duizend euro kosten koper) 

Almere € 3.665.000,- k.k. 
 
(drie miljoen zeshonderdvijfenzestig duizend euro kosten koper) 

Eindhoven € 2.025.000,- k.k. 
 
(twee miljoen vijfentwintig duizend euro kosten koper) 

Beek € 2.510.000,- k.k. 
 
(twee miljoen vijfhonderdtien duizend euro kosten koper) 

Den Helder € 4.915.000,- k.k. 
 
(vier miljoen negenhonderdtien duizend euro kosten koper) 

Deze waarde is gerapporteerd op 6 augustus 2020 

  

 

 
R. van den Dolder RT H.A. Visser MSc RT 
Register-Taxateur van onroerende zaken  Register-Taxateur van onroerende zaken 
ingeschreven bij het NRVT onder, nummer RT417097073 ingeschreven bij het NRVT, nummer RT317803079 

 



 

Waarderingsoverzicht MarktwaardeffijLL'
Portfolio | First acquisitie

Complex Complexnr. Bouwjaar Objedtype VHE / CTR Theoretische huur Markthuur Leegwaarde WOZwaarde PeildatunAdres

Methodiek Marktwaarde kk

2.826.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Almere Globeplein 22, 1334BV te Almere E09652 Wonen 17 - VHE's 159.107 197.100 3.840.000 3.665.000

3.619.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Amstelveen Zeelandiahoeve 67,1187MA te Amstelveen E09108 Wonen 12 - VHE's 162.199 201.600 4.740.000 4.090.000

3.099.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Annastraat 32, 6191SZ te Beek E10137 Wonen 142.868 200.400 3.267.500Beek 26 - VHE's 2.510.000

5.034.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Den Helder Bernhardplein 21, 1781HG te Den Helder E10665 56 - VHE's 291.607 299.880 5.555.000Wonen 4.915.000

2.151.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Eindhoven Fabiushof 1, 5652XS te Eindhoven E10122 Wonen 11 - VHE's 74.234 126.060 2.435.000 2.025.000

2.058.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Enschede Heutinkstraat 17, 7535AX te Enschede E04952 Wonen 18 - VHE's 120.781 168.000 2.685.000 2.430.000

3.528.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Etten-Leur Antwerpenlei 109, 4871SC te Etten-Leur E01610 Wonen 22 - VHE's 191.482 205.740 3.800.000 3.585.000
Weteringsingel 67, 3342AG te Hendrik-ldo-
Ambacht 2.465.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)E02866 Wonen 132.224 185.400 2.985.00024 - VHE'sHendrik-ldo-Ambacht 2.610.000

1.575.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Tilburg Oudenboschstraat 18, 5045SZ te Tilburg E00117 6 - VHE's 79.623 75.840 1.890.000Wonen 1.745.000

Bachlaan 24, 3906ZKte Veenendaal E09148 Wonen 115.288 118.800 2.997.500 2.438.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Veenendaal 9 - VHE's 2.710.000

5.403.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Savelsbos 319, 2716HS te Zoetermeer 319.234Zoetermeer E04051 Wonen 26 - VHE’s 328.800 6.985.000 6.530.000

2.356.000 01-07-2020 DCF waarde (max.)Zuidwolde Camerlinghdreef 6, 7921HL te Zuidwolde E00311 Wonen 16 - VHE's 129.724 149.640 2.900.000 2.520.000

Totaal wonen 1.918.372 2.257.260243 - VHE’s 44.080.000 36.552.000 39.335.000

Totaal woningmaatschap 243 - VHE's 1.918.372 2.257.260 44.080.000 36.552.000 39.335.000



 

Waarderingsmethode
Bij de uitvoering van de waardering hanteren wij een tweetal methodieken: NAR/BAR waardering en een DCF waardering.

BAR/NAR waardering

De NAR waardering gaat uit van een eeuwigdurende netto markthuur per jaar, die verdisconteerd wordt tegen een netto
aanvangsrendement. In de veronderstelling dat de kasstroom eeuwigdurend is, kan men de waarde bepalen door de netto huurte delen
door een vereist netto aanvangsrendement om zo te komen tot de NAR waarde vrij op naam voor correcties.
Het verschil tussen de bruto markthuur en de netto markthuur zijn de vaste jaarlijkse lasten:

• Gemeentelijke zakelijke lasten zoals OZB belasting voor de eigenaar, rioollasten voor de eigenaar, waterschapslasten en
verzekering.

• Overige kosten zoals onderhoud, beheerkosten, oninbare huur, erfpachtcanon en overige kosten.

Na kapitalisatie van de netto markthuur wordt er vervolgens gecorrigeerd voor eenmalige of discontinue opbrengsten en kosten die aan
het vastgoed zijn verbonden. Dit zijn ondermeer kapitaalsuitgaven, meer- en minderhuur, leegstandskosten, erfpachteffecten en overige
correcties.

De waarde voor correctie minus alle opgetelde correcties (positief dan wel negatief) resulteert in de marktwaarde na correcties vrij op
naam. De waarde vrij op naam verminderd met de kosten koper (overdrachtsbelasting, notariskosten en kosten inschrijving in kadaster)
geeft de waarde k.k. weer.

Discounted cash flow methode

In de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een
disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de 15-jarige DCF-
periode.

De kasstromen bestaan uit huurinkomsten verminderd de jaarlijkse/periodieke exploitatiekosten en min of meer incidentele kosten zoals
huurderving, kosten van verhuur van leegstand, achterstallig onderhoud, eventuele renovatiekosten, erfpachtcorrecties, et cetera en aan
het einde van de beschouwperiode een eindwaarde.

Gedurende de beschouwperiode wordt rekening gehouden met de periodieke prijsstijgingen zoals de indexering van de huur en
kostenstijging. Daarbij wordt veelal rekening gehouden met de inflatieverwachting over een langere periode. Ook de verwachte
markthuur en vrije verkoopwaarde is onderhevig aan inflatie.

De marktwaarde komt tot stand door de netto kasstromen gedurende de beschouwingsperiode en de eindwaarde kk terug te rekenen
naar t=0 met de disconteringsvoet. Dit resulteert in een waarde vrij op naam. De waarde vrij op naam verminderd met de kosten koper
(overdrachtsbelasting, notariskosten en kosten inschrijving in kadaster) geeft de waarde k.k. weer.



 

Doorexploiteer- en uitpondscenario

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis
van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario.
Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd. Daarbij wordt verondersteld dat elk jaar bij een
deel van de verhuureenheden, de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt de eenheid opnieuw verhuurd en wordt
de huur na mutatie opgetrokken naar de potentiele huur, die bepaald is op basis van de markthuur met voor gereguleerde woningen als
maximum de maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel.

Aan het einde van de 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen en de eindwaarde worden vervolgens
contant gemaakt naar het heden en opgeteld om tot een waarde in het doorexploiteerscenario te komen.

In het uitpondscenario wordt verondersteld dat verhuureenheden bij mutatie leeg worden verkocht. In tegenstelling tot het
doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden niet opgetrokken, maar wordt daarvoor in de plaats een
verkoopkasstroom en verkoopkosten opgenomen.
Na de 15-jarige DCF-periode wordt de eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden bepaald. De kasstromen en de
eindwaarde worden contant gemaakt en vervolgens opgeteld om tot de waarde in het uitpondscenario te komen.

Nadat de waarden op basis van beide scenario’s zijn bepaald, leidt de hoogste waarde van de twee scenario’s uiteindelijk tot de
marktwaarde van het waarderingscomplex.


