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SAMENVATTING 
Parkrijk te 2288 RIJSWIJK 

19684 - Versie 1 d.d. 01-07-2021 
 

 
Objecttype Woning Verhuurbaar vloeroppervlak 4.218  m2 
Bijzondere 
uitgangspunten 

ja Het bijzonder uitgangspunt dat het complex 
volledig opgeleverd en verhuurd is. 

 
Locatie goed Opdrachtgever 

 
Rabobank  

Object zeer goed 
Onderhoudsstaat zeer goed Contactpersoon 

Rabobank 
E.M.T. van Galen 
 Courantheid goed 

Verhuurbaarheid zeer goed Mede 
opdrachtgever 

Vastgoed Syndicering 
Nederland n.v. 

Verkoopbaarheid zeer goed Eigenaar Stichting Woningmaatkschap 
Rijswijk Buiten 

Uitpondbaarheid niet van toepassing Taxateur(s) R. van den Dolder RT en  
N. Gersonius MSc 

  Adviseur  niet van toepassing 
 

Gebruikssituatie geheel verhuurd 
Opgegeven huuropbrengst € 497.770,-- op jaarbasis 
Markthuur leegstand € n.v.t.,-- op jaarbasis 
Markthuur € 497.770,-- op jaarbasis 
Exploitatiekosten 15,27  % € 76.012,-- op jaarbasis 
(Herziene) canon € n.v.t.,-- op jaarbasis 
Contante waarde meer/minderhuur € n.v.t.,--  
Totaal verrekeningen € n.v.t.,--  
NAR  circa 2,97 %  
Disconteringsvoet (DCF) circa 5,00 %  
k.k. circa 9,00 %  

 
Objectomschrijving: 
Het object betreft 26 tussenwoningen en 12 eindwoningen van 111 m² gelegen in de nieuw te 
bouwen wijk Parkrijk, te Rijswijk. Alle 38 woningen zijn voorzien van zonnepanelen. De 
woningen zijn aangemerkt als middenhuurwoningen en hebben een huurprijs van €975 per 
maand, exclusief energietoeslag. Er geldt een exploitatieverplichting van 10 jaar.  

 
Marktwaarde € 12.900.000,-- k.k. 

 
  



 

Pagina 2 
 

 
SWOT-ANALYSE 

 
 

Sterkten: 
- Nieuwbouw 
- Zonnepanelen aanwezig 
- BENG 2/Gasloos wonen 

Zwakten: 
- Middenhuur van 10 jaar 
- Exploitatieverplichting van 10 jaar 

Kansen: 
- Sterke beleggersvraag 
- Grote vraag naar soortgelijke woningen 

Bedreigingen: 
- Eventuele terugval woningmarkt 

 
 
 

 
ALGEMEEN 

 
 
Opdracht Onderhavige taxatie is uitgevoerd conform de offerte d.d. 01-07-2021 met 

offertenummer WD/SM/R20354 van de betrokken Rabobank. Er is in dit 
rapport niet afgeweken van de opdracht.  
De opdrachtgevers en/of andere betrokkenen hebben niet verzocht om 
bijzondere uitgangspunten te hanteren zoals opgenomen in dit rapport. In 
tegensteling tot de opdrachtbrief heeft de taxateur wel het bijzonder 
uitgangspunt gehanteerd dat er sprake is van een volledig verhuurd en 
opgeleverd object. Voor de bevestiging van de opdracht wordt verwezen 
naar de opdrachtbevestiging met opdrachtnummer 308480. 
 

Taxatiestandaarden 
en richtlijnen 

Deze taxatie is uitgevoerd in overeenstemming met: 
- De meest recente Algemene gedrags- en beroepsregels Nederlands 

Register Vastgoed Taxateurs (NRVT); 
- Het actuele Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT en, voor zover 

van toepassing, het Addendum Grootzakelijk Vastgoed NRVT: 
- De huidige Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed Rabobank waarin 

naast definities en waardebegrippen tevens verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden opgenomen zijn om, in aanvulling op de opdracht, 
nadere werkzaamheden uit te voeren. 

 
Op deze taxatie zijn de meest recente EVS en / of IVS richtlijnen van 
toepassing. Ingeval strijdigheid tussen genoemde standaarden prevaleren 
de richtlijnen van de EVS. De taxateur is op de hoogte van de inhoud van 
deze taxatierichtlijnen en heeft gehandeld overeenkomstig deze richtlijnen. 
 

Taxateur(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De taxatie is uitgevoerd door R. van den Dolder ingeschreven in de Kamer 
Bedrijfsmatig Vastgoed van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 
(NRVT) onder registratienummer RT417097073, als taxateur in dienst bij 
JLL. 
 
De taxateurs hebben voldoende theoretische- en praktische kennis om deze 
professionele taxatiedienst uit te voeren, en zijn ter zake professioneel 
geregistreerd en gekwalificeerd zoals bedoeld in het Reglement 
Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT. Wij hebben voldoende actuele lokale en 
nationale kennis en inzicht in de specifieke vastgoedmarkten van 
onderhavig vastgoed.  
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Onafhankelijkheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben vastgesteld geen conflicterende belangen te hebben bij de 
uitvoering van de taxatie. De taxateur heeft op geen enkele wijze directe 
of indirecte betrokkenheid met de opdrachtgever en of het getaxeerde en 
is ten minste een jaar niet betrokken geweest bij een eventuele transactie, 
bemiddeling, beheer of financiering waarin het getaxeerde object een rol 
speelde. De taxateur heeft geen financiële belangen in het object of de 
opdrachtgever. 
 
De taxateur heeft geen bedreigingen kunnen identificeren voor het 
objectief en onafhankelijk uitvoeren van deze taxatie. Het treffen van 
additionele maatregelen is derhalve niet noodzakelijk. 
 
Het taxatiebedrijf heeft geen financiële voordelen uit de taxatieopdracht 
anders dan het in rekening gebrachte taxatiehonorarium. Het honorarium 
van de taxateur is niet afhankelijk van de uitkomst van de taxatie. Taxateur 
eerbiedigt het 25% omzetprincipe uit §8.3 Reglement Bedrijfsmatig 
Vastgoed NRVT. 
 

Roulatie Conform het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT is het de taxateur(s), 
sinds 1 januari 2016, niet toegestaan de taxatie van een specifiek object 
meer dan zes achtereenvolgende jaren uit te voeren. Tevens geldt voor JLL 
een maximum van negen achtereenvolgende jaren. Ron van den Dolder is 
sinds 1 juli 2021 voor het eerste jaar als taxateur betrokken bij de taxatie 
van het object. JLL is sinds 1 juli 2021 voor het eerste jaar betrokken bij de 
taxatie van het object. De taxatie valt voor zowel JLL als de taxateur(s) 
binnen de gestelde criteria. 
 

Doel Onderhavige taxatie is opgesteld ten behoeve van een financierings-
beslissing met betrekking tot vastgoed. Daarnaast is de mede 
opdrachtgever voornemens het rapport te gebruiken ten behoeve van de 
prospectus cq informeren van participanten in het fonds. 
Dit rapport is uitsluitend bedoeld voor gebruik door opdrachtgever(s). 
Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Het is niet toegestaan deze 
taxatie buiten de context of voor een ander doel te gebruiken. 
 

Scope of work en 
diepgang 

Onderhavig rapport betreft een volledige taxatie. De taxatie is definitief. 
Het object is uitwendig opgenomen op 01-07-2021.  
Er is geen volledige opname uitgevoerd vanwege het feit dat het object nog 
niet gebouwd is.  
 

Waardepeildatum 01-07-2021. 
 

Taxatie-methodiek De taxatie is gebaseerd op: 
- NAR-methode 
- DCF-methode 
 
Er is gekozen voor bovenstaande methode(n) vanwege de beschikbaarheid 
van voldoende referenties. 
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Definities 
waardebegrippen 

Marktwaarde 
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een vastgoedobject 
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. 
 
Onder Marktwaarde wordt verstaan de waarde van een object, geschat 
zonder rekening te houden met koop- of verkoopkosten en zonder 
verrekening van gerelateerde belastingen. 
 
Markthuur 
Markthuur is het geschatte bedrag waarvoor een vastgoedobject op de 
waardepeildatum 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. 

Algemene 
uitgangspunten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijzondere 
uitgangspunten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen als “good practice” aanvaarde algemene uitgangspunten zijn op 
deze taxatie van toepassing. Verder zijn de volgende algemene 
uitgangspunten van toepassing. 
- Huidige gebruik is in overeenstemming met de vigerende 

bestemmingsplanbepalingen. 
- Oppervlaktemeting op basis van de in Nederland gehanteerde 

standaardmethodiek volgens NEN 2580. 
- Geen bodemonderzoek en/of milieuonderzoek uitgevoerd. 
- Geen onderzoek uitgevoerd naar financiële kwaliteit huurders en of 

gebruikers. 
- Geen waarde beïnvloedende erfdienstbaarheden, rechten of 

bepalingen anders dan in het rapport genoemd. 
 
De opdrachtgever en/of andere betrokkenen hebben niet verzocht om 
bijzondere uitgangspunten te hanteren. De taxateur heeft wel het bijzonder 
uitgangspunt gehanteerd dat er sprake is van een volledig verhuurd en 
opgeleverd object. Dit is opgenomen in dit rapport.  
 
Bovengenoemd bijzonder uitgangspunt wijkt af van de huidige situatie, 
maar worden door de taxateur redelijk geacht vanwege het feit dat het een 
ontwikkeling betreft.  
 

Aantal versies en 
toelichting 
afwijkingen 

Onderhavig rapport betreft de 1e versie.  
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OMSCHRIJVING ONDERPAND 

 
 
 
Omschrijving object De percelen H 2116 en H 2117 gelegen te Rijswijk. 
  

 
 
Kadastrale gegevens 

Gemeente Sectie Nummer Index Grootte (m²) Opmerkingen 
Rijswijk H 2116 n.v.t. 1.942 n.v.t. 
Rijswijk H  2117 n.v.t. 2.012 n.v.t. 
Totaal    3.954  

 
Eigendom  

Ten tijde van de taxatie is het vastgoed in eigendom van:  

Gemeente Rijswijk 
Bogaardplein 15 
2284 DP  RIJSWIJK ZH 
 
Titelonderzoek 

Er heeft geen volledig titelonderzoek plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat er geen waarde 
verminderende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen rusten op het gewaardeerde. 
 
 
Aantekeningen kadastraal object 

 
 
 
Toelichting: 

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in 
artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht op gedeelte van perceel en Opstalrecht 
Nutsvoorzieningen. 
 
1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder 
b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte 
van perceel met als naam gerechtigde: De Staat 
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). 
 
1.2 Opstalrecht Nutsvoorzieningen met als naam 
gerechtigde: Gasunie Transport Services B.V. 
 
1.3 Opstalrecht Nutsvoorzieningen met als naam 
gerechtigde: Gasunie Transport Services B.V. 

  
WKPB publiekrechtelijke beperkingen  

Toelichting: 

n.v.t. 

  
Marktwaarde beïnvloedend  

Toelichting: 

n.v.t. 

  
Gegevens kadastraal bericht actueel? 12-07-2021 
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LOCATIE: GOED 

 
 
Omschrijving locatie Het getaxeerde object is gelegen in Rijswijk, gelegen 

in de provincie Zuid-Holland. Het object ligt in de 
nieuwbouwwijk Parkrijk, in buurtschap ’t Haantje, ten 
zuiden van het Wilhelminapark. 

  
Stand en ligging De ligging van het object is goed, vanwege de 

nabijheid van centrum Rijswijk en Delft. De ligging 
naast het Wilhelminapark is gunstig, evenals de 
nabijheid van snelwegen en de stad Den Haag. 

  
Infrastructuur De infrastructuur in het gebied is goed qua OV-

netwerk en autosnelwegen. Lokale infrastructuur in 
het gebied zelf moet nog worden ontwikkeld, 
aangezien het een nieuwbouwwijk betreft.  

  
Omgeving De omgeving is gevarieerd. Ten noorden van het 

object is het Wilhelminapark gelegen, ten oosten van 
het object ligt de spoorlijn die Rijswijk en Delft 
verbindt. Ten westen van het object is de wijk Sion 
gelegen, bestaande uit ruime eengezinswoningen 
gebouwd in de periode ca. 2014-2020. Ten zuiden 
van het object bevinden zich meerdere bedrijven. 

  
Voorzieningen Het voorzieningenniveau in de nabije omgeving is 

beperkt, aangezien het voornamelijk woningen zijn. 
Momenteel is de dichtstbijzijnde supermarkt gelegen 
op ca. 5 minuten fietsafstand (Delft). Echter zal er 
een supermarkt worden ontwikkeld, gelegen naast 
het getaxeerde object. Het centrum van Delft ligt iets 
verderop. Een basisschool en kinderopvang zijn wel 
gelegen in de wijk zelf. 

  
Bereikbaarheid De bereikbaarheid per openbaar vervoer is redelijk 

tot goed. De treinstations van Rijswijk en Delft zijn 
beiden gelegen op circa 10-11 minuten fietsafstand. 
Vanaf station Rijswijk duurt het ca. 12 minuten naar 
station Den Haag Centraal, vanaf station Delft duurt 
het circa 12 minuten naar station Rotterdam 
Centraal.  
 
Het dichtstbijzijnde busstation is gelegen op circa 
750 meter. Bus 51 stopt bij deze halte en deze 
buslijn verbindt de stations van Delft en Rijswijk, 
met als eindpunt Den Haag Grote Markt.  
 
De bereikbaarheid per auto is zeer goed. De op- en 
afrit van de snelweg A4 is gelegen op circa 5 
minuten autorijden.  

  
Openbaar parkeren Parkeren kan in de wijk zelf. Daarnaast is er een 

deelmobiliteitsplan.   
  
Plannen in de omgeving Nieuwbouwplan Buitenpoort Parkrijk wordt 

gerealiseerd op loopafstand van het Wilhelminapark 
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in deelgebied Parkrijk. Het ontwerp van Buitenpoort 
Parkrijk sluit aan op de parkachtige omgeving van 
het Wilhelminapark en krijgt een frisse 
architectonische uitstraling met veel aandacht voor 
detail. In de wooncomplexen met een maximale 
hoogte variërend tussen de 20 en 43 meter worden 
144 woningen gerealiseerd. Waarvan 90 vrije sector 
huurappartementen en 54 zorgappartementen voor 
kwetsbare ouderen. 

  
Resumé Het object bestaat uit 38 eengezinswoningen gelegen 

in de nieuwbouwwijk Parkrijk, te Rijswijk. Met de 
nabijheid van zowel centrum Rijswijk als Delft en de 
goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto, 
beoordelen wij zowel de macro als de micro locatie 
als ‘goed’.  
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OBJECT: ZEER GOED 

 
 
Typering object Het object betreft 26 tussenwoningen en 12 

eindwoningen van 111 m² gelegen in de nieuw te 
bouwen wijk Parkrijk, te Rijswijk. Alle 38 woningen 
zijn voorzien van zonnepanelen. De woningen zijn 
aangemerkt als middenhuurwoningen en hebben een 
huurprijs van €975 per maand, exclusief 
huurcomponent. Er geldt een exploitatieverplichting 
van 10 jaar. 

  
Bouwjaar 2021 
  
Bouwaard De woningen worden gebouwd in 2021 en de 

constructie bestaat uit beton. De daken zijn voorzien 
van dakpannen met zonnepanelen.  
 
De woningen zijn voorzien van houten kozijnen en 
HR++ glas. 

  
Installaties De eengezinswoningen zijn voorzien van 

mechanische ventilatie, warmtepomp, 
vloerverwarming en -koeling, WTW (douche) en 
zonnepanelen. 

  
Parkeervoorzieningen Parkeren kan in de wijk zelf op openbare 

parkeerplekken. Daarnaast is er een 
deelmobiliteitsplan. 

  
Bouwkundige staat De bouwkundige staat is zeer goed, aangezien het 

om nieuwbouwwoningen gaat met als bouwjaar 
2021.  

  
Onderhoudsstaat De onderhoudsstaat is zeer goed, aangezien het om 

nieuwbouwwoningen gaat met als bouwjaar 2021.  
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Totalen per type 

Type 
 

Aantal GO Totaal GO 

Tussenwoning zonnepanelen 26 111 2.886 
Eindwoning zonnepanelen 12 111 1.332 
Totalen 38  4.218 

 
De oppervlakten zijn op basis van opgave eigenaar / opdrachtgever, welke door taxateur 
globaal getoetst zijn.  
 
Terreingrootte 
 
 

Onbekend.  

Bebouwd oppervlak Onbekend.  
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DUURZAAMHEID 

 
  
Energielabel 
 

Niet aanwezig 
 

Certificaat / Keurmerk Nee 
 BREEAM NL N.v.t. 
 LEED N.v.t. 
 Greencalc N.v.t. 
 BENG 2 < 33kwh/m² 

  
Isolatie  

 

 Vloeren Ja 
 Muren Ja 
 Daken Ja 
 Beglazing HR++ 

 
Alternatieve energiebronnen  

 Zonnepanelen Ja  
 Aardwarmtepompen Ja  
 Windturbines Nee  

  
Duurzaamheidsafspraken in 
huurovereenkomst 
 

Onbekend 
 

Fiscale voordelen met betrekking tot 
duurzaamheid: 

 

 Energie Investeringsaftrek Niet bekend 
  
Asbest:  

 Asbestinventarisatie-rapportage Nee, aangezien het nieuwbouwwoningen betreft. 
  
Bodemverontreininging:   
Grondwaterverontreining:  

 Rapportage aanwezig Ja, geen bijzonderheden 
 Bevindingen Bodemloket Niet op Bodemloket.nl  
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GEBRUIKSSITUATIE 

 
 
Actuele gebruikssituatie 

Het object is thans nog niet gebouwd. 
 
Aangenomen gebruikssituatie op basis van bijzondere uitgangspunten 

Het object is in afwijking van de actuele gebruikssituatie getaxeerd als volledig opgeleverd en 
verhuurd.  
 
Markthuur en leegwaarde (alle bedragen in €) 

Onderdeel Aantal Metrage Markthuur Energietoeslag Markthuur Leegwaarde 

Tussenwoning 
zonnepanelen  

16 111 975 116,60 1.091,60 386.500 

Eindwoning 
zonnepanelen 

12 111 975 116,60 1.091,60 389.000 

Totalen 38 4.218   497.770 14.717.000 

 
Geraadpleegde bronnen 

De navolgende gegevens zijn ingezien met betrekking tot de gebruikssituatie: 
- Ontwikkelvisie 
- Presentatie project Parkrijk 
- Plattegrond egw 
- Bijlage 02 VO 38 woningen 
 
Exploitatiekosten (alle bedragen in €) 
Omschrijving Bedrag Toelichting 
Instandhoudingsonderhoud 34.970   
Onroerende zaakbelasting 12.750  
Opstalverzekering 2.680  
Beheerkosten 9.310  
Overige belastingen 6.440 Waterschapsbelasting, rioolrecht 
BTW-verlies 9.862  
Totaal afgerond 76.000  
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REFERENTIES 

 
 
Huurreferenties 

# Plaats Straat Objecttype Verhuurd
/ aanbod 

Q / Jaar  m2 Huur 
€/m2 

Bron* 

1 Den Haag Simon Vestdijkstraat 17 Tussenwoning Verhuurd Q1 2021 120 1.385 A 
2 Den Haag Scholekstersingel 48 Tussenwoning Verhuurd Q1 2021 167 1.414 A 
3 Den Haag Atletiekbaan 28 Tussenwoning Verhuurd Q1 2021 100 1.150 A 

* Bron: A = openbare informatie transactie (PropertyNL, Vastgoedmarkt, Strabo, etc.), B = interne informatie 
 
Toepasbaarheid huurreferenties 

 Locatie Courantheid Object Conclusie 
1 Gelijk Gelijk Slechter Slechter 
2 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 
3 Gelijk Gelijk Slechter Slechter 

beter dan getaxeerde object, gelijk of minder dan getaxeerde object 
 
Toelichting: de referenties zijn woningen gelegen in buitenwijk of buiten de centra van steden 
in de nabije omgeving en gebouwd na het jaar 2000. De referenties zijn circa 100 tot 170 m² 
en worden verhuurd voor €1.130 tot €1.500 per maand, afhankelijk van de oppervlakte. Dit 
komt neer op een huurprijs per vierkante meter van €8,40 tot €15,60 per maand. De eerste en 
derde referentie zijn van mindere kwaliteit.  
 
Koopreferenties 

# Plaats Straat Objecttype Gebruiks-
situatie 

Q/ jaar  m2 Koopsom 
€/m2 

Bron* 

1 Den Haag Surfplein 2 Eindwoning Verkocht Q1 2021 152 3.257 A 
2 Den Haag Sperwersingel 125 Tussenwoning Verkocht Q1 2021 168 3.083 A 
3 Den Haag Montevideostraat 60 Tussenwoning Verkocht Q1 2021 106 3.594 A 
4 Den Haag Van der Woudendijk 

75 
Tussenwoning Verkocht Q1 2021 121 3.562 A 

5 Den Haag Blauw Glidkruid 44 Tussenwoning Verkocht Q1 2021 141 3.227 A 
* Bron: A = openbare informatie transactie (PropertyNL, Vastgoedmarkt, Strabo, etc.), B = interne informatie 
 
Toepasbaarheid koopreferenties 

 Locatie Courantheid Object Conclusie 
1 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 
2 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 
3 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 
4 Gelijk Gelijk Gelijk  Gelijk  
5 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 

beter dan getaxeerde object, gelijk of minder dan getaxeerde object 
 
Toelichting: de referenties zijn woningen gelegen in buitenwijk of buiten de centra van steden 
in de nabije omgeving en gebouwd na het jaar 2000. De referenties zijn circa 100 tot 200 m² 
en zijn verkocht voor €306.000 tot €820.500, afhankelijk van de oppervlakte. Dit komt neer op 
een transactieprijs per vierkante meter van €2.510 tot €4.790.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 13 
 

 
 
 
Beleggingsreferenties  

# Adres Datum Prijs (€) BAR k.k. opmerking Bron* 

1  Selme Lagerlofborg, Schiedam 2020 Q4 5.665.000 4,60% 2004, label A, 24 EGW, 24 pp A 
2  Stellendamstraat 6, Zoetermeer 2020 Q4 6.455.000 4,23% 2004, label A, 22 EGW, 22 pp A 
3  Dordtsestraat 586, Rotterdam 2020 Q4 16.547.000 4,02% 2019, label A, 47 EGW A 

* Bron: A = openbare informatie transactie (PropertyNL, Vastgoedmarkt, Strabo, etc.), B = interne informatie 
 
Toepasbaarheid koopreferenties 

 Locatie Courantheid Object Conclusie 
1 Minder Gelijk Gelijk Minder 
2 Minder Gelijk Gelijk Minder 
3 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 

beter dan getaxeerde object, gelijk of minder dan getaxeerde object 

 
Toelichting: het bruto aanvangsrendement (BAR k.k.) op huurinkomsten van de bovengenoemde 
referentieprojecten ligt tussen de 4,00% en 4,60%. Alle referenties betreffen transacties van 
woningen in dezelfde regio. De eerste en tweede referentie zijn gelegen op minder goede 
locaties, zijn reeds 15 jaar oud en bestaan naast woningen ook uit parkeerplaatsen. De derde 
referentie omvat 47 woningen gebouwd in 2019.  
 
Gelet op de goede objecteigenschappen van het getaxeerde object (nieuwbouw, warmtepomp, 
zonnepanelen, isolatie) en op het feit dat bovenstaande referenties uit Q4 2020 stammen, is 
het object getaxeerd op een BAR k.k. van 3,86%.  
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COURANTHEID: GOED 
 

 
Bestemming In het kader van deze waardering hebben wij de 

bestemmingen van het object gecontroleerd via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Volgens de interpretatie van 
de taxateur is het huidige (beoogde) gebruik als wonen in 
overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. 

  
Multifunctionaliteit Het object is enkel geschikt als woonruimte.  
  
Concurrentiepositie Goed. De vraag naar dergelijk woningen is groot. De 

mutatieleegstand zal derhalve beperkt zijn. 
  
Verhuurbaarheid met toelichting Zeer goed. De locatie is goed, de bereikbaarheid is goed 

en de woningen worden de eerste 10 jaar verhuurd in het 
segment middenhuur, waardoor de betaalbaarheid van de 
woningen gewaarborgd blijft en dus meerdere doelgroepen 
in staat zijn om dit type woning te huren.  

  
Verkoopbaarheid met toelichting Goed. Op dit moment is er een landelijk tekort aan 

betaalbare (nieuwe) woningen, waardoor de vraag groter 
is dan het aanbod. Op basis van de landelijk schaarste 
(zowel grote beleggers als gebruikersvraag) in combinatie 
met de ligging in Rijswijk (nabij Delft), is de 
verkoopbaarheid van het eigendom als complex, goed. 
Wij verwachten dat het eigendom verkocht kan worden in 
een verkooptraject van ongeveer 3 tot 6 maanden. Gelet 
op de objecteigenschappen, het investeringsvolume en de 
activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn 
de meest waarschijnlijke kopers voor dit object nationale 
institutionele beleggers. 

  
Uitpondbaarheid met toelichting Niet van toepassing. Op dit object zit een 

exploitatieverplichting van 10 jaar, wat betekent dat er 
pas in jaar 11 voor het eerst woningen mogen worden 
uitgepond. De eerste 10 jaar is uitponden dus niet van 
toepassing.  

  
Lange termijn visie Gezien de goede objecteigenschappen en de ligging in een 

nieuwbouwwijk verwachten wij dat het complex zich in de 
aankomende jaren positief zal ontwikkelen. Vanwege de 
exploitatieverplichting zal het complex de eerste 10 jaar in 
zijn geheel worden blijven verhuurd. Naarmate de wijk 
zich in de aankomende jaren ontwikkelt verwachten wij 
ook een leegwaardestijging. 

  
Resumé Het betreffen zeer duurzame eengezinswoningen op een 

goede locatie in Rijswijk, nabij Delft. Dat de woningen 10 
jaar lang verplicht moeten worden verhuurd in het 
middensegment betekent dat de woningen betaalbaar 
blijven, waardoor er naar verwachting zeer veel vraag zal 
zijn naar dit object. Wij schalen de algehele courantheid in 
als goed. 
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GERAADPLEEGDE INFORMATIE 

 
 

Informatie Geraadpleegd Bron Opmerkingen 
 Ja Nee N.v.t. Opdracht-

gever 
Openbaar  

Kadastrale gegevens ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  
Koopovereenkomst ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Leveringsakte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Splitsingsakte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Erfpachtakte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
Erfpachtgegevens ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
       
Huuroverzicht ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
Huurovereenkomst(en) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
Allonge(s), side letter(s) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
       
Bouwtekening(en) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Meetcertificaat NEN 2580 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Bodemrapport(en) ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  
Asbestinventarisatie(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Bouwkundige rapportage(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Onderhoudsrapportages(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Energielabel ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
       
Bestemmingsplan(nen) ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  
WOZ-beschikking ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
VVE-stukken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
       
WWS-punten ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
Vergunningen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

 
De beschikbare informatie is voor zover mogelijk geverifieerd, waarbij eventuele 
onvolledigheden en/of onjuistheden vermeld zijn bij opmerkingen. 
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TAXATIE d.d. 1-7-2021 

 
 
Marktwaarde € 12.900.000,-- k.k. 
(zegge: twaalf miljoen negenhonderdduizend euro) 
 
Waardepeildatum 01-07-2021 
 
Toelichting op de taxatie 

Voor een toelichting op de taxatie wordt verwezen naar het rekenmodel. 
Het netto aanvangsrendement is bepaald aan de hand van de eerder genoemde referenties. 
 
Amsterdam, 15-07-2021 
 

 
R. van den Dolder RT     N. Gersonius MSc 
 
Bijlagen: 
 Plausibiliteitsverklaring 
 Foto’s en kaarten 
 Rekenmodel 
 Kadastrale gegevens 
 Marktverhaal 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onroerende zaak waardering 
 
Parkrijk 
2288  RIJSWIJK 
 
01 juli 2021 
 

 
 
 
 

Referentie 
19684 
 
Opdrachtgever 
Rabobank  
Mede opdrachtgever 
Vastgoed Syndicering Nederland n.v. 
 

 
 

 
Opdrachtnemer 

               JLL 
                                                      Parnassusweg 727 

1077 DG Amsterdam 
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SAMENVATTING 
Parkrijk te 2288 RIJSWIJK 

19684 - Versie 1 d.d. 01-07-2021 
 

 
Objecttype Woning Verhuurbaar vloeroppervlak 4.013  m2 
Bijzondere 
uitgangspunten 

ja Het bijzonder uitgangspunt dat het complex 
volledig opgeleverd en verhuurd is. 

 
Locatie goed Opdrachtgever 

 
Rabobank  

Object zeer goed 
Onderhoudsstaat zeer goed Contactpersoon 

Rabobank 
E.M.T. van Galen 
 Courantheid goed 

Verhuurbaarheid zeer goed Mede 
opdrachtgever 

Vastgoed Syndicering 
Nederland n.v. 

Verkoopbaarheid zeer goed Eigenaar Stichting Woningmaatschap 
Rijswijk Buiten 

Uitpondbaarheid niet van toepassing Taxateur(s) R. van den Dolder RT en  
N. Gersonius MSc 

  Adviseur  niet van toepassing 
 

Gebruikssituatie geheel verhuurd 
Opgegeven huuropbrengst € 632.400,-- op jaarbasis 
Markthuur leegstand € n.v.t.,-- op jaarbasis 
Markthuur € 632.400,-- op jaarbasis 
Exploitatiekosten 15,27  % € 107.786,-- op jaarbasis 
(Herziene) canon € n.v.t.,-- op jaarbasis 
Contante waarde meer/minderhuur € n.v.t.,--  
Totaal verrekeningen € n.v.t.,--  
NAR  circa 3,01 %  
Disconteringsvoet (DCF) circa 5,00 %  
k.k. circa 9,00 %  

 
Objectomschrijving: 
Het object betreft 56 type A 3-kamer appartementen van 66 m² en 6 type B 2-kamer 
appartementen van 53 m² gelegen in de nieuw te bouwen wijk Parkrijk, te Rijswijk. De woningen 
zijn aangemerkt als middenhuurwoningen en hebben een kale huurprijs van gemiddeld €850 per 
maand, exclusief servicekosten. Er geldt een exploitatieverplichting van 10 jaar.  

 
Marktwaarde € 15.850.000,-- k.k. 
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SWOT-ANALYSE 

 
 

Sterkten: 
- Nieuwbouw 
- Duurzame woningen 

Zwakten: 
- Middenhuur van 10 jaar 
- Exploitatieverplichting van 10 jaar 

Kansen: 
- Sterke beleggersvraag 
- Grote vraag naar soortgelijke woningen 

Bedreigingen: 
- Eventuele terugval woningmarkt 

 
 
 

 
ALGEMEEN 

 
 
Opdracht Onderhavige taxatie is uitgevoerd conform de offerte d.d. 01-07-2021 met 

offertenummer WD/SM/R20354 van de betrokken Rabobank. Er is in dit 
rapport niet afgeweken van de opdracht.  
De opdrachtgevers en/of andere betrokkenen hebben niet verzocht om 
bijzondere uitgangspunten te hanteren zoals opgenomen in dit rapport. In 
tegensteling tot de opdrachtbrief heeft de taxateur wel het bijzonder 
uitgangspunt gehanteerd dat er sprake is van een volledig verhuurd en 
opgeleverd object. Voor de bevestiging van de opdracht wordt verwezen 
naar de opdrachtbevestiging met opdrachtnummer 308480. 
 

Taxatiestandaarden 
en richtlijnen 

Deze taxatie is uitgevoerd in overeenstemming met: 
- De meest recente Algemene gedrags- en beroepsregels Nederlands 

Register Vastgoed Taxateurs (NRVT); 
- Het actuele Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT en, voor zover 

van toepassing, het Addendum Grootzakelijk Vastgoed NRVT: 
- De huidige Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed Rabobank waarin 

naast definities en waardebegrippen tevens verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden opgenomen zijn om, in aanvulling op de opdracht, 
nadere werkzaamheden uit te voeren. 

 
Op deze taxatie zijn de meest recente EVS en / of IVS richtlijnen van 
toepassing. Ingeval strijdigheid tussen genoemde standaarden prevaleren 
de richtlijnen van de EVS. De taxateur is op de hoogte van de inhoud van 
deze taxatierichtlijnen en heeft gehandeld overeenkomstig deze richtlijnen. 
 

Taxateur(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De taxatie is uitgevoerd door R. van den Dolder ingeschreven in de Kamer 
Bedrijfsmatig Vastgoed van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 
(NRVT) onder registratienummer RT417097073, als taxateur in dienst bij 
JLL. 
 
De taxateurs hebben voldoende theoretische- en praktische kennis om deze 
professionele taxatiedienst uit te voeren, en zijn ter zake professioneel 
geregistreerd en gekwalificeerd zoals bedoeld in het Reglement 
Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT. Wij hebben voldoende actuele lokale en 
nationale kennis en inzicht in de specifieke vastgoedmarkten van 
onderhavig vastgoed.  
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Onafhankelijkheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben vastgesteld geen conflicterende belangen te hebben bij de 
uitvoering van de taxatie. De taxateur heeft op geen enkele wijze directe 
of indirecte betrokkenheid met de opdrachtgever en of het getaxeerde en 
is ten minste een jaar niet betrokken geweest bij een eventuele transactie, 
bemiddeling, beheer of financiering waarin het getaxeerde object een rol 
speelde. De taxateur heeft geen financiële belangen in het object of de 
opdrachtgever. 
 
De taxateur heeft geen bedreigingen kunnen identificeren voor het 
objectief en onafhankelijk uitvoeren van deze taxatie. Het treffen van 
additionele maatregelen is derhalve niet noodzakelijk. 
 
Het taxatiebedrijf heeft geen financiële voordelen uit de taxatieopdracht 
anders dan het in rekening gebrachte taxatiehonorarium. Het honorarium 
van de taxateur is niet afhankelijk van de uitkomst van de taxatie. Taxateur 
eerbiedigt het 25% omzetprincipe uit §8.3 Reglement Bedrijfsmatig 
Vastgoed NRVT. 
 

Roulatie Conform het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT is het de taxateur(s), 
sinds 1 januari 2016, niet toegestaan de taxatie van een specifiek object 
meer dan zes achtereenvolgende jaren uit te voeren. Tevens geldt voor JLL 
een maximum van negen achtereenvolgende jaren. Ron van den Dolder is 
sinds 1 juli 2021 voor het eerste jaar als taxateur betrokken bij de taxatie 
van het object. JLL is sinds 1 juli 2021 voor het eerste jaar betrokken bij de 
taxatie van het object. De taxatie valt voor zowel JLL als de taxateur(s) 
binnen de gestelde criteria. 
 

Doel Onderhavige taxatie is opgesteld ten behoeve van een financierings-
beslissing met betrekking tot vastgoed. Daarnaast is de mede 
opdrachtgever voornemens het rapport te gebruiken ten behoeve van de 
prospectus cq informeren van participanten in het fonds. 
Dit rapport is uitsluitend bedoeld voor gebruik door opdrachtgever(s). 
Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Het is niet toegestaan deze 
taxatie buiten de context of voor een ander doel te gebruiken. 
 

Scope of work en 
diepgang 

Onderhavig rapport betreft een volledige taxatie. De taxatie is definitief. 
Het object is uitwendig opgenomen op 01-07-2021.  
Er is geen volledige opname uitgevoerd vanwege het feit dat het object nog 
niet gebouwd is.  
 

Waardepeildatum 01-07-2021. 
 

Taxatie-methodiek De taxatie is gebaseerd op: 
- NAR-methode 
- DCF-methode 
 
Er is gekozen voor bovenstaande methode(n) vanwege de beschikbaarheid 
van voldoende referenties. 
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Definities 
waardebegrippen 

Marktwaarde 
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een vastgoedobject 
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. 
 
Onder Marktwaarde wordt verstaan de waarde van een object, geschat 
zonder rekening te houden met koop- of verkoopkosten en zonder 
verrekening van gerelateerde belastingen. 
 
Markthuur 
Markthuur is het geschatte bedrag waarvoor een vastgoedobject op de 
waardepeildatum 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. 

Algemene 
uitgangspunten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijzondere 
uitgangspunten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen als “good practice” aanvaarde algemene uitgangspunten zijn op 
deze taxatie van toepassing. Verder zijn de volgende algemene 
uitgangspunten van toepassing. 
- Huidige gebruik is in overeenstemming met de vigerende 

bestemmingsplanbepalingen. 
- Oppervlaktemeting op basis van de in Nederland gehanteerde 

standaardmethodiek volgens NEN 2580. 
- Geen bodemonderzoek en/of milieuonderzoek uitgevoerd. 
- Geen onderzoek uitgevoerd naar financiële kwaliteit huurders en of 

gebruikers. 
- Geen waarde beïnvloedende erfdienstbaarheden, rechten of 

bepalingen anders dan in het rapport genoemd. 
 
De opdrachtgever en/of andere betrokkenen hebben niet verzocht om 
bijzondere uitgangspunten te hanteren. De taxateur heeft wel het bijzonder 
uitgangspunt gehanteerd dat er sprake is van een volledig verhuurd en 
opgeleverd object. Dit is opgenomen in dit rapport.  
 
Bovengenoemd bijzonder uitgangspunt wijkt af van de huidige situatie, 
maar worden door de taxateur redelijk geacht vanwege het feit  
 

Aantal versies en 
toelichting 
afwijkingen 

Onderhavig rapport betreft de 1e versie.  
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OMSCHRIJVING ONDERPAND 

 
 
 
Omschrijving object Het perceel H 1717 te Rijswijk. 
  

 
 
Kadastrale gegevens 

Gemeente Sectie Nummer Index Grootte (m²) Opmerkingen 
Rijswijk H 1717 n.v.t. 2.849 Gebruik onbekend 
Totaal    2.849  

 
Eigendom  

Ten tijde van de taxatie is het vastgoed in eigendom van:  

Gemeente Rijswijk 
Bogaardplein 15  
2284 DP  RIJSWIJK ZH 
 
Titelonderzoek 

Er heeft geen volledig titelonderzoek plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat er geen waarde 
verminderende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen rusten op het gewaardeerde. 
 
 
Aantekeningen kadastraal object 

 
 
Toelichting: 

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in 
artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht op gedeelte van perceel. 
 
Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, 
van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van 
perceel met als naam gerechtigde: N.V. Nederlandse 
Gasunie. 

  
WKPB publiekrechtelijke beperkingen  

Toelichting: 

n.v.t. 

  
Marktwaarde beïnvloedend  

Toelichting: 

n.v.t. 

  
Gegevens kadastraal bericht actueel? 12-07-2021 
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LOCATIE: GOED 

 
 
Omschrijving locatie Het getaxeerde object is gelegen in Rijswijk, gelegen 

in de provincie Zuid-Holland. Het object ligt in de 
nieuwbouwwijk Parkrijk, in buurtschap ’t Haantje, ten 
zuiden van het Wilhelminapark. 

  
Stand en ligging De ligging van het object is goed, vanwege de 

nabijheid van centrum Rijswijk en Delft. De ligging 
naast het Wilhelminapark is gunstig, evenals de 
nabijheid van snelwegen en de stad Den Haag. 

  
Infrastructuur De infrastructuur in het gebied is goed qua OV-

netwerk en autosnelwegen. Lokale infrastructuur in 
het gebied zelf moet nog worden ontwikkeld, 
aangezien het een nieuwbouwwijk betreft.  

  
Omgeving De omgeving is gevarieerd. Ten noorden van het 

object is het Wilhelminapark gelegen, ten oosten van 
het object ligt de spoorlijn die Rijswijk en Delft 
verbindt. Ten westen van het object is de wijk Sion 
gelegen, bestaande uit ruime eengezinswoningen 
gebouwd in de periode ca. 2014-2020. Ten zuiden 
van het object bevinden zich meerdere bedrijven. 

  
Voorzieningen Het voorzieningenniveau in de nabije omgeving is 

beperkt, aangezien het voornamelijk woningen zijn. 
Momenteel is de dichtstbijzijnde supermarkt gelegen 
op ca. 5 minuten fietsafstand (Delft). Echter zal er 
een supermarkt worden ontwikkeld, gelegen naast 
het getaxeerde object. Het centrum van Delft ligt iets 
verderop. Een basisschool en kinderopvang zijn wel 
gelegen in de wijk zelf.  

  
Bereikbaarheid De bereikbaarheid per openbaar vervoer is redelijk 

tot goed. De treinstations van Rijswijk en Delft zijn 
beiden gelegen op circa 10-11 minuten fietsafstand. 
Vanaf station Rijswijk duurt het ca. 12 minuten naar 
station Den Haag Centraal, vanaf station Delft duurt 
het circa 12 minuten naar station Rotterdam 
Centraal.  
 
Het dichtstbijzijnde busstation is gelegen op circa 
750 meter. Bus 51 stopt bij deze halte en deze 
buslijn verbindt de stations van Delft en Rijswijk, 
met als eindpunt Den Haag Grote Markt.  
 
De bereikbaarheid per auto is zeer goed. De op- en 
afrit van de snelweg A4 is gelegen op circa 5 
minuten autorijden.  

  
Openbaar parkeren Parkeren kan in de wijk zelf. Daarnaast is er een 

deelmobiliteitsplan.  
  
Plannen in de omgeving Nieuwbouwplan Buitenpoort Parkrijk wordt 

gerealiseerd op loopafstand van het Wilhelminapark 
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in deelgebied Parkrijk. Het ontwerp van Buitenpoort 
Parkrijk sluit aan op de parkachtige omgeving van 
het Wilhelminapark en krijgt een frisse 
architectonische uitstraling met veel aandacht voor 
detail. In de wooncomplexen met een maximale 
hoogte variërend tussen de 20 en 43 meter worden 
144 woningen gerealiseerd. Waarvan 90 vrije sector 
huurappartementen en 54 zorgappartementen voor 
kwetsbare ouderen. 

  
Resumé Het object bestaat uit 62 meergezinswoningen 

gelegen in de nieuwbouwwijk Parkrijk, te Rijswijk. 
Met de nabijheid van zowel centrum Rijswijk als Delft 
en de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en 
auto, beoordelen wij zowel de macro als de micro 
locatie als ‘goed’.  
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OBJECT: ZEER GOED 

 
 
Typering object Het object betreft 56 type A 3-kamer appartementen 

van 66 m² en 6 type B 2-kamer appartementen van 
53 m² gelegen in de nieuw te bouwen wijk Parkrijk, 
te Rijswijk. De woningen zijn aangemerkt als 
middenhuurwoningen en hebben een kale huurprijs 
van gemiddeld €850 per maand, exclusief 
servicekosten. Er geldt een exploitatieverplichting 
van 10 jaar. 

  
Bouwjaar 2021 
  
Bouwaard Het gebouw wordt gebouwd in 2021 en de 

constructie bestaat uit beton, met gevels van 
metselwerk..  
 
De woningen zijn voorzien van aluminium kozijnen 
en HR++ glas. 

  
Installaties De woningen zijn voorzien van centrale verwarming, 

mechanische ventilatie, vloerverwarming- en 
koeling, HR++ glas, een warmtepomp en is er WTW 
(douche). 

  
Parkeervoorzieningen Parkeren kan in de wijk zelf op openbare 

parkeerplekken. Daarnaast is er een 
deelmobiliteitsplan. 

  
Bouwkundige staat De bouwkundige staat is zeer goed, aangezien het 

om nieuwbouwwoningen gaat met als bouwjaar 
2021.  

  
Onderhoudsstaat De onderhoudsstaat is zeer goed, aangezien het om 

nieuwbouwwoningen gaat met als bouwjaar 2021.  
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Totalen per type 

Type 
 

Aantal GO Totaal GO 

Type A 3-kamer app. 56 66 3.696 
Type B 2-kamer app. 6 53 317 
Totalen 62  4.013 

 
De oppervlakten zijn op basis van opgave eigenaar / opdrachtgever, welke door taxateur 
globaal getoetst zijn.  
 
Terreingrootte 
 
 

Onbekend.  

Bebouwd oppervlak Onbekend.  
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DUURZAAMHEID 

 
  
Energielabel 
 

Niet aanwezig 
 

Certificaat / Keurmerk Nee 
 BREEAM NL N.v.t. 
 LEED N.v.t. 
 Greencalc N.v.t. 
 BENG 2 < 33kwh/m² 

  
Isolatie  

 

 Vloeren Ja 
 Muren Ja 
 Daken Ja 
 Beglazing HR++  

 
Alternatieve energiebronnen  

 Zonnepanelen Nee 
 Aardwarmtepompen Ja  
 Windturbines Nee  

  
Duurzaamheidsafspraken in 
huurovereenkomst 
 

Onbekend 
 

Fiscale voordelen met betrekking tot 
duurzaamheid: 

 

 Energie Investeringsaftrek Niet bekend 
  
Asbest:  

 Asbestinventarisatie-rapportage Nee, aangezien het nieuwbouwwoningen betreft. 
  
Bodemverontreininging:   
Grondwaterverontreining:  

 Rapportage aanwezig Ja, geen bijzonderheden 
 Bevindingen Bodemloket Niet op Bodemloket.nl  
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GEBRUIKSSITUATIE 

 
 
Actuele gebruikssituatie 

Het object is thans nog niet gebouwd. 
 
Aangenomen gebruikssituatie op basis van bijzondere uitgangspunten 

Het object is in afwijking van de actuele gebruikssituatie getaxeerd als volledig opgeleverd en 
verhuurd.  
 
Markthuur (alle bedragen in €) 

Onderdeel Aantal Metrage Markthuur Leegwaarde Opmerkingen 

Type A 3-kamer appartementen  56 66 860 280.000  

Type B 2-kamer appartementen 6 53 760 240.000  

Totalen 62 4.013 632.400 17.120.000  

 
Geraadpleegde bronnen 

De navolgende gegevens zijn ingezien met betrekking tot de gebruikssituatie: 
- Ontwikkelvisie 
- Presentatie project Parkrijk 
- Woning type A (plattegrond, tekening) 
- Woning type B (plattegrond, tekening) 
 
Exploitatiekosten (alle bedragen in €) 
Omschrijving Bedrag Toelichting 
Instandhoudingsonderhoud 49.600   
Onroerende zaakbelasting 14.830  
Opstalverzekering 3.190  
Beheerkosten 16.430  
Overige belastingen 9.200 Waterschapsbelasting, rioolrecht 
BTW-verlies 14.536  
Totaal afgerond 108.000  
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REFERENTIES 

 
 
Huurreferenties 

# Plaats Straat Objecttype Verhuurd
/ aanbod 

Q / Jaar  m2 Huur 
€/m2 

Bron* 

1 Rijswijk Van Rijtstraat 4 Appartement Verhuurd Q1 2021 91 12,03 A 
2 Rijswijk Van Rijtstraat 52 Appartement Verhuurd Q1 2021 59 15,68 A 
3 Rijswijk Generaal Spoorlaan 485 a 

F176 
Appartement Verhuurd Q1 2021 110 13,00 A 

* Bron: A = openbare informatie transactie (PropertyNL, Vastgoedmarkt, Strabo, etc.), B = interne informatie 
 
Toepasbaarheid huurreferenties 

 Locatie Courantheid Object Conclusie 
1 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 
2 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 
3 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 

beter dan getaxeerde object, gelijk of minder dan getaxeerde object 
 
Toelichting: de referenties zijn woningen gelegen in Rijswijk, nabij het getaxeerde object en 
gebouwd na het jaar 2000. De referenties zijn circa 59 tot 130 m² en worden verhuurd voor 
€925 tot €1.430 per maand, afhankelijk van de oppervlakte. Dit komt neer op een huurprijs per 
vierkante meter van €10,77 tot €15,68 per maand. De referenties zijn van vergelijkbare 
kwaliteit. 
 
Koopreferenties 

# Plaats Straat Objecttype Gebruiks-
situatie 

Q/ jaar  m2 Koopsom 
€/m2 

Bron
* 

1 Rijswijk Delftweg 148 Appartement Verkocht Q4 2020 62 4.613 A 
2 Rijswijk Koopmansstraat 1 F409 Appartement Verkocht Q1 2021 79 4.070 A 
3 Rijswijk Treubstraat 12 F002 Appartement Verkocht Q4 2020 80 3.563 A 
4 Rijswijk Klaroenstraat 225 Appartement Verkocht Q4 2020 95 2.053 A 
5 Rijswijk Klaroenstraat 91 Appartement Verkocht Q4 2020 80 2.344 A 

* Bron: A = openbare informatie transactie (PropertyNL, Vastgoedmarkt, Strabo, etc.), B = interne informatie 
 
Toepasbaarheid koopreferenties 

 Locatie Courantheid Object Conclusie 
1 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 
2 Beter Gelijk Beter Beter 
3 Beter Gelijk Gelijk Gelijk 
4 Gelijk Gelijk Slechter  Slechter  
5 Gelijk Gelijk Slechter Slechter 

beter dan getaxeerde object, gelijk of minder dan getaxeerde object 
 
Toelichting: de referenties zijn woningen gelegen in Rijswijk, nabij het getaxeerde object en 
gebouwd na het jaar 2000. De referenties zijn circa 62 tot 95 m² en zijn verkocht voor 
€187.500 tot €380.000, afhankelijk van de oppervlakte. Dit komt neer op een transactieprijs per 
vierkante meter van €2.053 tot €4.613. De eerste en tweede referentie hebben eigen 
parkeerplaats.  
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Beleggingsreferenties  

# Adres Datum Prijs (€) BAR k.k. opmerking Bron* 

1 Sr. Winston Churchil laan 366, 
Rijswijk 

2020 Q2 64.000.000 4,52% 2020, label A, 220 MGW, 220 pp  A 

2 Madepolderweg 46A, Den 
Haag 

2021 Q2 14.250.000 4,08% 
v.o.n. 

2021, label A++, 36 MGW, 33 
pp 

A 

3 Jan Willem Frisohof 8, Den 
Haag 

2021 Q2 12.500.000 3,77% 1995, label C, 22 MGW A 

* Bron: A = openbare informatie transactie (PropertyNL, Vastgoedmarkt, Strabo, etc.), B = interne informatie 
 
Toepasbaarheid koopreferenties 

 Locatie Courantheid Object Conclusie 
1 Beter Gelijk Gelijk Gelijk 
2 Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk 
3 Beter Gelijk Slechter  Beter 

beter dan getaxeerde object, gelijk of minder dan getaxeerde object 

 
Toelichting: het bruto aanvangsrendement (BAR k.k.) op huurinkomsten van de bovengenoemde 
referentieprojecten ligt tussen de 3,75% en 4,55%. Alle referenties betreffen transacties van 
appartementengebouwen in Den Haag of Rijswijk. De eerste referentie is gelegen in centrum 
Rijswijk, wat een betere locatie is. Het gaat hier om nieuwbouwappartementen, waardoor de 
kwaliteit van het object gelijk is aan het getaxeerde object. Echter is deze transactie van een 
jaar geleden, waardoor het rendement nog relatief hoog ligt. De tweede referentie betreft een 
nieuwbouwproject genaamd De Vroon aan de rand van de nieuw wijk Den Haag-Vroondaal. Het 
gaat om 36 appartementen van gemiddeld 85 m² en 33 inpandige parkeerplaatsen. De locatie 
wordt als gelijkwaardig beschouwd. De derde referentie is gelegen op een betere locatie, in 
Den Haag, maar is van mindere kwaliteit.  
 
Gelet op de goede objecteigenschappen van het getaxeerde object (nieuwbouw, isolatie) is het 
object getaxeerd op een BAR k.k. van 3,99%.  
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COURANTHEID: GOED 
 

 
Bestemming In het kader van deze waardering hebben wij de 

bestemmingen van het object gecontroleerd via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Volgens de interpretatie van 
de taxateur is het huidige (beoogde) gebruik als wonen in 
overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. 

  
Multifunctionaliteit Het object is enkel geschikt als woonruimte.  
  
Concurrentiepositie Goed. De vraag naar dergelijk woningen is groot. De 

mutatieleegstand zal derhalve beperkt zijn. 
  
Verhuurbaarheid met toelichting Zeer goed. De locatie is goed, de bereikbaarheid is goed 

en de woningen worden de eerste 10 jaar verhuurd in het 
segment middenhuur, waardoor de betaalbaarheid van de 
woningen gewaarborgd blijft en dus meerdere doelgroepen 
in staat zijn om dit type woning te huren.  

  
Verkoopbaarheid met toelichting Goed. Op dit moment is er een landelijk tekort aan 

betaalbare (nieuwe) woningen, waardoor de vraag groter 
is dan het aanbod. Op basis van de landelijk schaarste 
(zowel grote beleggers als gebruikersvraag) in combinatie 
met de ligging in Rijswijk (nabij Delft), is de 
verkoopbaarheid van het eigendom als complex, goed. 
Wij verwachten dat het eigendom verkocht kan worden in 
een verkooptraject van ongeveer 3 tot 6 maanden. Gelet 
op de objecteigenschappen, het investeringsvolume en de 
activiteiten van de verschillende partijen in de markt zijn 
de meest waarschijnlijke kopers voor dit object nationale 
institutionele beleggers. 

  
Uitpondbaarheid met toelichting Niet van toepassing. Op dit object zit een 

exploitatieverplichting van 10 jaar, wat betekent dat er 
pas in jaar 11 voor het eerst woningen mogen worden 
uitgepond. De eerste 10 jaar is uitponden dus niet van 
toepassing.  

  
Lange termijn visie Gezien de goede objecteigenschappen en de ligging in een 

nieuwbouwwijk verwachten wij dat het complex zich in de 
aankomende jaren positief zal ontwikkelen. Vanwege de 
exploitatieverplichting zal het complex de eerste 10 jaar in 
zijn geheel worden blijven verhuurd. Naarmate de wijk 
zich in de aankomende jaren ontwikkelt verwachten wij 
ook een leegwaardestijging. 

  
Resumé Het betreffen zeer duurzame meergezinswoningen op een 

goede locatie in Rijswijk, nabij Delft. Dat de woningen 10 
jaar lang verplicht moeten worden verhuurd in het 
middensegment betekent dat de woningen betaalbaar 
blijven, waardoor er naar verwachting zeer veel vraag zal 
zijn naar dit object. Wij schalen de algehele courantheid in 
als goed. 
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GERAADPLEEGDE INFORMATIE 

 
 

Informatie Geraadpleegd Bron Opmerkingen 
 Ja Nee N.v.t. Opdracht-

gever 
Openbaar  

Kadastrale gegevens ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  
Koopovereenkomst ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Leveringsakte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Splitsingsakte ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Erfpachtakte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
Erfpachtgegevens ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
       
Huuroverzicht ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
Huurovereenkomst(en) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
Allonge(s), side letter(s) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
       
Bouwtekening(en) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Meetcertificaat NEN 2580 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Bodemrapport(en) ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  
Asbestinventarisatie(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Bouwkundige rapportage(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Onderhoudsrapportages(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
Energielabel ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
       
Bestemmingsplan(nen) ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  
WOZ-beschikking ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
VVE-stukken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
       
WWS-punten ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
Vergunningen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

 
De beschikbare informatie is voor zover mogelijk geverifieerd, waarbij eventuele 
onvolledigheden en/of onjuistheden vermeld zijn bij opmerkingen. 
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TAXATIE d.d. 01-07-2021 

 
 
Marktwaarde € 15.850.000,-- k.k. 
(zegge: vijftien miljoen achthonderd vijftigduizend euro) 
 
Waardepeildatum 01-07-2021 
 
Toelichting op de taxatie 

Voor een toelichting op de taxatie wordt verwezen naar het rekenmodel. 
Het netto aanvangsrendement is bepaald aan de hand van de eerder genoemde referenties. 
 
Amsterdam, 15-07-2021 
 

 
R. van den Dolder RT     N. Gersonius MSc 
 
Bijlagen: 
 Plausibiliteitsverklaring 
 Foto’s en kaarten 
 Rekenmodel 
 Kadastrale gegevens 
 Marktverhaal 
  








	RABO RAP 19684b01enkel
	RABO RAP 19684b02 enkel
	totaaloverzicht aangepast
	aanvullende verklaring

