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A.

Algemene gegevens

Opdrachtgever
Naam opdrachtgever:
Adres opdrachtgever:
Opdracht namens opdrachtgever verstrekt door:
Functie:

Taxateur
Naam taxateur:
Werkzaam bij en handelend namens:
Lid van beroeps‐ of branchevereniging:
Taxateur is ingeschreven bij taxateursregister:
Onder registratienummer:
Taxateur is bij het NRVT ingeschreven in Kamer(s):
Taxateur heeft aantekening c.q. addendum Grootzakelijk
Vastgoed:
Taxateur is REV‐gecertificeerd:
Specialisatie/deskundigheid taxateur:

A.C. Leseman MSRE RM RT
ACL VASTGOED, Sterremuurweg 13, 9753AT HAREN
VastgoedPRO
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
RT 840403315
Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) met expiratiedatum 31‐12‐2019
nee
nee
Commercieel vastgoed. Taxateur is tevens ingeschreven in de Vakgroep
Modelmatig Waardebepalen bij het NRVT en Assessor voor deze
vakgroep. De taxateur is in bezit van de titel MSRE (Master of Studies in
Real Estate)

Waardepeildata en andere relevante data
Datum opdracht:
Datum opname en inspectie:
Waardepeildatum:
Datum concept taxatierapport:
Datum taxatierapport:
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B.

Doel van de taxatie / te taxeren belang

Onderwerp van de taxatie
Korte objectomschrijving:
Bedrijfspand met kantoren, showroom, verdere opstallen, en
buitenterrein met 20 parkeerplaatsen, fietsenstalling, ondergrond, erf
en toebehoren, plaatselijk bekend, XXXXXX

Doel van de taxatie
Het doel van de taxatie is het vaststellen van de
marktwaarde ten behoeve van:

Hypothecaire zekerheid voor financieringsdoeleinden in de context van
de Capital Requirements Regulation (CRR) art. 208.3 bij ABN AMRO bank

Onder marktwaarde wordt verstaan: 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.

Met als grondslag:

bij huidig gebruik

Het getaxeerde object is per waardepeildatum getaxeerd
op:
€

2.000.000,00

Zegge:

Twee miljoen euro

Deze taxatie betreft een:

Volledige taxatie

Paraaf taxateur

Pag.4

Voor deze taxatie is taxateur van de volgende uitgangspunten uitgegaan:
* Op het object zijn op basis van de kadastrale recherche en opgave van opdrachtgever geen andere beperkende rechten en/of
erfdienstbaarheden van toepassing behoudens die vermeld zullen worden in het rapport en van invloed zijn op de getaxeerde
waarde(n). Als uitgangspunt geldt dat dat eventuele privaat‐ en publiekrechtelijke beperkingen zoals weergegeven op het
kadastrale uittreksel actueel en volledig zijn;
* De vigerende bestemming van het taxatieobject is conform opgave van opdrachtgever in overeenstemming met het huidige
gebruik. Bij de waardering geldt als uitgangspunt dat alle vergunningen ten behoeve van het getaxeerde onherroepelijk aanwezig
zijn, in werking zijn en daarbij geldend zijn. Controle hiervan kan in het kader van deze taxatie niet plaatsvinden;
* In het kader van deze taxatie wordt geen onderzoek uitgevoerd naar de gesteldheid van de bodem en/of het grondwater.
Uitgegaan wordt van informatie verstrekt door opdrachtgever en informatie uit openbare bronnen. Als uitgangspunt geldt dat de
gesteldheid van de grond, het grondwater, en de verwerkte materialen geen belemmering vormen voor het huidige gebruik;
* Ten behoeve van de waardering vormt taxateur zich een globaal beeld van de onderhoudstoestand van het object. Dit gebeurt op
basis van een visuele (steekproefsgewijze) inspectie. Dit betekent dat geen oordeel wordt gevormd over elk onderdeel afzonderlijk,
noch over elementen die aan het zicht onttrokken zijn. Nadrukkelijk is geen sprake van een bouwkundige keuring van de gebouwen
en/of de technische installaties. Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de onderhoudstoestand de waarde bij
vervreemding en het eventueel bestaan van buitengewone instandhoudingskosten centraal staan. Gebreken die hierop niet van
wezenlijke betekenis zijn, blijven buiten beschouwing. Bij de inschatting van de kosten voor herstel van achterstallig onderhoud
wordt uitgegaan van uitvoering van de werkzaamheden door derden (professionelen);
* Op het getaxeerde zijn conform mondelinge opgave van de eigenaar alle nutsvoorzieningen, waaronder tenminste gas‐, water‐,
elektra‐, en rioolaansluiting aanwezig. Deze nutsvoorzieningen hebben een voldoende capaciteit voor het huidige gebruik van het
object;
* Indien het object beschikt over een energielabel of vergelijkbaar certificaat houdt taxateur bij het vaststellen van de waarde
rekening met de aspecten van duurzaamheid. De beoordeling van deze aspecten geschiedt slechts globaal. Indien opdrachtgever
meer inzicht wil hebben in de duurzaamheid van het gebouw, dan dient hiertoe nader extern onderzoek verricht te worden;
* De gehanteerde metrage benadert de werkelijke metrage. Er zijn geen gecertificeerde meetstaten conform NEN 2580 verstrekt
door opdrachtgever. Wel zijn, voor zover beschikbaar, door opdrachtgever plattegronden of bouwtekeningen ter beschikking
gesteld. Aan de hand van deze bouwtekeningen heeft taxateur zo goed als mogelijk de oppervlakten ingeschat. In het geval de
opdrachtgever geen bouwtekeningen aan de taxateur wil/kan verstrekken zal de taxateur met behulp van digitale meetapparatuur
het object inmeten. Dit betreft een globale inmeting. De taxateur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van deze
ingemeten gegevens.
* Alle roerende zaken in het taxatieobject, waaronder inventaris van bedrijfsruimte(n) en/of kantoorruimte(n), zijn door taxateur bij
de waardering van dit vastgoedobject niet mee‐gewaardeerd;
* Het object wordt gewaardeerd op basis van de staat en alle geldende omstandigheden op inspectiedatum.
Bijzondere uitgangspunten:
geen bijzondere uitgangspunten voor deze taxatie
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C.

Verklaringen taxateur

Verklaringen taxateur intern / extern:
Opdrachtbrief:

Datum opdrachtbrief
Ontvangst opdrachtbrief
De taxateur hanteert het normblad:

De taxateur verklaart niet in dienstbetrekking te staan tot de
opdrachtgever of een aan hem gelieerde vennootschap.
Op de hieronder genoemde datum is door de taxateur een opdrachtbrief
afgegeven aan opdrachtgever welke door taxateur getekend door
opdrachtgever is retour ontvangen. Tussen het verzenden van de
opdrachtbrief en het feitelijk uitbrengen van de taxatie zijn geen
wijzingen gedaan op de opdracht. De opdrachtbrief is als bijlage
aangehecht aan de rapportage. (EVS 4.3 en 4.5.2)
29‐5‐2019
29‐5‐2019
Ja

Taxateur verklaart verder dat hij:
* gekwalificeerd en competent is om de taxatie uit te voeren;
* de taxatie onbevooroordeeld, onafhankelijk en objectief te hebben verricht;
* in welke hoedanigheid dan ook, noch contractueel, noch juridisch, noch op enkele andere wijze is gebonden aan opdrachtgever,
het getaxeerde object, de eigenaar van het object, de eventuele verhuurder of huurder van het object, de financier van het object
of eventueel andere belanghebbenden bij het object;
* geen zakelijk belang heeft bij opdrachtgever en het getaxeerde object;
* werkzaamheden verricht voor ACL VASTGOED en niet in dienstbetrekking staat tot opdrachtgever;
* niet in loondienst is en geen andere betrekking heeft bij de eigenaar van het getaxeerde object of betrokken financier / bancaire
instelling;
* niet eerder betrokken is geweest bij enige opdracht die gerelateerd is aan het getaxeerde object;
* niet recentelijk betrokken is geweest c.q. binnen afzienbare termijn wordt betrokken bij het waarderen van andere onroerende
zaken (in welke hoedanigheid dan ook), welke betrokkenheid eventueel kan leiden tot belangenverstrengeling;
* kennis heeft van de European Valuation Standards (EVS), voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en de taxatie heeft uitgevoerd
in overeenstemming met de eisen en taxatierichtlijnen van de EVS;
* de taxatie heeft uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Gedrags‐ en Beroepsregels van het NRVT;
* de taxatie heeft uitgevoerd conform het/de op deze taxatie van toepassing zijnde reglement(en) van het NRVT;
* zich onderwerpt aan de tuchtrechtspraak van VastgoedPRO en het NRVT;
* de werkzaamheden heeft verricht in overeenstemming met de Beroeps‐ en gedragscode van VastgoedPRO ;
* tegen beroepsaansprakelijkheid is verzekerd conform de voorwaarden die VastgoedPRO daaraan stelt en dat de premie van deze
verzekering is voldaan.
Indien er afgeweken is van een van bovengenoemde standaarden of regels, dan heeft taxateur verklaard in welke mate en met
welke redenen hiervan is afgeweken.
Taxateur valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zie ook www.fiu‐nederland.nl.
Waar in dit taxatierapport ‘het object’ of ‘het getaxeerde object’ staat vermeld, kan ook respectievelijk ‘de objecten’ of ‘de
getaxeerde objecten’ worden bedoeld.
Gehanteerde valuta
Alle bedragen zijn in euro’s €.
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Verklaring beperkte geldigheid taxatie
De taxatie is gedaan per waardepeildatum. Alle wijzigingen in de invloedsfeer van het object kunnen tot een andere marktwaarde
leiden. Mocht de waardepeildatum al enige tijd in het verleden liggen, kunt u met ondergetekende contact opnemen voor een
actualisatie van de marktwaarde.
Lokale kennis taxateur
De taxateur verklaart dat hij over voldoende plaatselijke kennis en ervaring beschikt met betrekking tot taxatie van vastgoed in de
plaats en de categorie waaronder het desbetreffende vastgoedobject valt, dan wel de opdrachtgever op de hoogte te hebben
gesteld van de ontoereikendheid daarvan alvorens de opdracht te aanvaarden en assistentie te hebben ingeroepen van een of meer
competente personen met kennis van zaken
Schattingsonzekerheid
Bij het taxeren van vastgoed is er vrijwel altijd sprake van enige vorm van schattingsonzekerheid, zo ook in onderhavig geval. Een
taxatie blijft een zo zorgvuldig mogelijk theoretische berekening van de waarde van het vastgoed. Deze schattingsonzekerheid kan
het gevolg zijn van:
∙
Onzekere marktomstandigheden, bijvoorbeeld economische gevolgen voortvloeiende uit de Brexit;
∙
Gebrekkige informatievoorziening door de opdrachtgever;
∙
Gebrek aan marktinformatie, waaronder het ontbreken van zuivere c.q. exact vergelijkbare referentietransacties;
∙
Algemene taxatie onnauwkeurigheid.
Inspectie
In uitzonderlijke gevallen kan er in opdracht of met toestemming van de opdrachtgever een beperkte inspectie plaatsvinden. Dat is
hier niet het geval.
Inspectiedatum

Inspectie

XXXXXXX
De inspectie van het pand is op de hierboven genoemde datum ter
plaatse door A.C. Leseman MSRE RT RM uitgevoerd. Het pand is zowel
aan de voor‐, achterzijde en inpandig geïnspecteerd oftewel intern en
extern.

Copyright

Dit taxatierapport is uitsluitend voor het genoemde doel (te taxeren belang) bestemd voor opdrachtgever. Ten aanzien van de
inhoud wordt door de taxateur uitsluitend tegenover de opdrachtgever en slechts voor het doel van de opdracht
verantwoordelijkheid aanvaard. Zonder voorafgaande toestemming mag het rapport niet ter beschikking worden gesteld aan
derden.
De bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van dit taxatierapport.
De taxateur verklaart dat hij voldoet aan de eisen van de meest actuele European Valuation Standards (EVS). Indien er afgeweken is
van deze standaard, heeft taxateur verklaard in welke mate en met welke redenen hiervan is afgeweken.
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D.

Juridische status van het object

Privaatrechtelijke aspecten
1. Geraadpleegde informatie
In het kader van het verkrijgen van persoonlijke kennis van het desbetreffende vastgoed is een bezichtiging van het te taxeren
vastgoed uitgevoerd. Daarbij is het interieur van de gebouwen, de ligging en de omgeving geïnspecteerd om alle zaken vast te
leggen die van belang (lijken te) zijn voor de waarde van het vastgoed.
‐
‐
‐
‐
‐

Akte van levering:
Kadastraal plan:
Kadastraal uittreksel:
BAG basisregistratie
Overig:

Ja
Ja
Ja
Ja
geen

2. Kadastrale omschrijving van het object
Korte omschrijving:

Bedrijfspand met kantoren, showroom, verdere opstallen, en
buitenterrein met 20 parkeerplaatsen, fietsenstalling, ondergrond, erf
en toebehoren, plaatselijk bekend, XXXXXXXX
het kantoorpand met ondergrond en erf, aan de XXXXXXX nummers
XXXXXX respectievelijk groot zevenendertig are drieënnegentig
centiare, zeventien are tweeënzeventig centiare, acht are
vijfentachtig centiare en twee are en tweeënnegentig centiare van
welke percelen de nummers XXXXX zijn belast met beperkte rechten
ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. NUON Infra Oost,
gevestigd te Arnhem

kadastrale omschrijving vanuit akte van levering

Kadastrale gemeente

Sectie

nr

Index

Kad.opp.

in m²

37 a 93 ca
17 a 72 ca
8 a 85 ca
2a 92ca

3793
1772
885
292
6742

TOTAAL

Het hierboven vermelde object staat geregistreerd bij de Directie van het Kadaster en openbare registers op naam van:

3. Bijzonderheden
Op basis van de geraadpleegde informatie acht de taxateur onder meer de volgende (waarde beïnvloedende) bijzonderheden
vermeldenswaardig:
a‐ Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen en overige
bijzondere lasten en beperkingen:
Wij hebben inzage in de leveringsakte gehad. Door ons is geen
aanvullend onderzoek naar erfdienstbaarheden verricht. Bij de
waardering is ervan uitgegaan dat er geen erfdienstbaarheden,
kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen etc. van toepassing (zullen)
zijn, welke een negatieve invloed op de waarde van het getaxeerde
object hebben, tenzij anders vermeld in dit taxatierapport.
Er is geen sprake van gebruik beperkende gebruiksbepalingen.
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing

b‐ Gebruiksbepalingen:
c‐ Vereniging van Eigenaren
‐ Bestuurder
‐ Bijdrage/financiële positie
‐ Zijn de financiële reserves naar oordeel van
de taxateur toereikend?
niet van toepassing
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d‐ T.a.v. het recht van erfpacht / opstal
‐
Soort recht
‐
Datum uitgifte/vestiging
‐
Einddatum van het recht
‐
Grond is in eigendom van
‐
Huidig tijdvak loopt van / tot
‐
Actuele canon of opstalvergoeding
‐
Eerstkomende datum indexering
‐
Overig

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing

e‐ T.a.v. het recht van vruchtgebruik
‐

Datum vestiging

‐
‐
‐
‐

Bloot eigenaar
Vruchtgebruiker
Wijze van beëindiging
Overig

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Publiekrechtelijke aspecten
1. Geraadpleegde informatie
Door de taxateur is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:
☒ Gemeente
☒ Provincie elderland
☒ Kadaster
☒ Ruimtelijke plannen
☒ Bodemloket
2.Vigerend bestemmingsplan
De vigerende bestemming heeft ter plaatse de aanduiding:
‐ Plannaam
Vastgesteld
‐ Planstatus
‐ Vaststellingsdatum
12‐5‐2011
‐ Naam overheid
‐ IMRO versie
NL.IMRO.0228.BP2010GALV0001‐0301‐ IMRO2008
3. Bijzonderheden
Op basis van de geraadpleegde informatiebronnen en zijn plaatselijke kennis acht de taxateur onder meer de volgende (waarde
beïnvloedende) bijzonderheden vermeldenswaardig:
Het huidige / het voorgenomen gebruik is:
Het huidige / het voorgenomen gebruik is in
overeenstemming met het bestemmingsplan
(zie ook
punt E.2.a. en b.):
Bedrijfsmatige objecten dienen te voldoen aan de
volgende kenmerken:

Vestigingseisen:

Distributie van goederen (bijouterie)
Het voorgenomen gebruik is wel toegestaan conform dit
bestemmingsplan.
Zie bijlage “bestemmingsplangegevens / Ruimtelijke plannen”
Enkelbestemming bedrijf ‐ 1 Bestemd voor: bedrijf, maatvoering max
bouwhoogte 20 m, maatvoering max bebouwingspercentage terrein:
70%, functieaanduiding bedrijf van categorie 3.1‐4.1
geen
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Bijzondere gebruiks‐ en/of verkoopbelemmerende
bepalingen:
Toekomstige planologische ontwikkelingen:

Er zijn geen bijzondere‐ en of verkoopbelemmerende bepalingen bekend
(gemaakt). Er zijn geen beperkingen bekend (gemaakt) in de Landelijke
Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.
Zijn niet bij de taxateur bekend (gemaakt)

4. Wet voorkeursrecht gemeenten
Het object is belast met een voorkeursrecht krachtens de Wet voorkeursrecht gemeenten (of een voorstel daartoe)
nee
5. Monument
Volgens opgave van:

opdrachtgever & gemeentelijke registratie

is sprake van een (adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving van het object:
als beschermd monument in de zin van de
Monumentenwet 1988)
nee
tot beschermd stads‐ of dorpsgezicht of voorstel daartoe
(Monumentenwet)
nee
tot door de gemeente of de provincie verklaard
beschermd monument
6. Vergunningen en besluiten
Milieu/exploitatie/overige vergunningen en
inrichtingseisen

nee

In het kader van het huidige c.q. beoogde gebruik wordt er door de
taxateur van uit gegaan dat alle milieu/ exploitatie/overige
vergunningen aanwezig zijn en het object voldoet aan van uit de
overheid of wet gestelde inrichtingseisen

Verontreiniging, milieu
1. Geraadpleegde informatie
Ten aanzien van eventuele bodem‐ en/of grondwaterverontreiniging zijn door de taxateur de volgende informatiebronnen
geraadpleegd:
Ja, akte van levering
‐ Kadaster
‐ Gebruiker / eigenaar
Ja
Ja, Gemeente
‐ Gemeentelijke inventarisatielijst
‐ Provinciale inventarisatielijst
Ja, Provincie Gelderland
‐ Bodemrapport
Nee
‐ Overige
Bodemloket.nl
geen
‐ Opmerkingen
2. Bijzonderheden
a. De onder punt 1 geraadpleegde informatiebronnen hebben ten aanzien van eventuele bodem‐ en/of
grondwaterverontreiniging de volgende informatie opgeleverd:
‐ Historische gegevens

Er zijn geen belastende feiten bekend

De volgende informatie over het object/
‐ complex of directe omgeving is bekend
gemaakt

De taxateur heeft geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat de
locatie verontreinigd is
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b. Op basis van plaatselijke bekendheid ziet de
taxateur aanleiding om (een risico van)
verontreiniging aanwezig te achten
c. Ten aanzien van (opslag)tanks geldt

nee
Geen opslagtanks bovengronds waargenomen en volgens opgave geen
ondergrondse tanks aanwezig

d. Conclusie t.a.v. verontreinigde grond
Geen aanleiding om verontreiniging te veronderstellen op basis van
beschikbare gegevens. Bij deze taxatie is rekening gehouden met grond
die niet verontreinigd is. Indien de grond wel verontreinigd mocht blijken
dan is er door mij geen post opgenomen voor schoning van de grond.
e. Er is asbestverdacht materiaal waargenomen

nee, gelet op het bouwjaar van het object is het niet aannemelijk dat er
asbest is verwerkt in (delen van) het gebouw

Toelichting ten aanzien van de aanwezigheid van asbest
Algemeen geldt dat het gebruik van asbesthoudend materiaal tot juli 1993 is toegestaan. Gezien het bouwjaar van het
object kan er niet vastgesteld worden dat er geen asbesthoudende materialen gebruikt. Er is tijdens de opname visueel
niet (vermoedelijk) asbesthoudend materiaal waargenomen.
Asbest verboden sinds 1993. Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken. En ook geen asbest of
asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. In de Europese
Unie (EU) geldt een asbestverbod sinds 2005. Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, maar vooral in
bouwmaterialen. Zo komt het voor in golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Ook kan
asbest zitten in oude huishoudelijke apparaten. Bijvoorbeeld haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.
2024 verbod op asbestdaken. De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven
en (overheids‐) instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn
aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Bij besluit van 1 juni 2019 is dit voorstel door
de 1e kamer verworpen. Onder de huidige wetgeving is geen verbod meer op asbestdaken.

Fiscale aspecten
Bijzondere fiscale aspecten:
De opstal is ouder dan 10 jaar, waardoor de herzieningstermijn is
gepasseerd en een toekomstige levering mogelijk in de overdrachts‐
belastingsfeer zal plaatsvinden. Wij hebben aangenomen dat bij
eventuele levering deze in de overdrachtsbelastingsfeer zal plaatsvinden.
Overig:

Voor een eventuele toekomstige overdracht hebben wij rekening
gehouden met een post voor "Kosten Koper" zijnde de notaris‐ en
kadastrale kosten en overdrachtsbelasting voor bedrijfsvastgoed
in totaal 6,20%
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Omschrijving gebruik en omgeving

E.
1‐ Object:

Bedrijfspand met kantoren, showroom, verdere opstallen, en
buitenterrein met 20 parkeerplaatsen, fietsenstalling, ondergrond, erf
en toebehoren lokaal bekend XXXXX

a. Ruimten
bouwlaag omschrijving
0
0
0
1
1
0

Showroom, entree
magazijn
overige
kantoren
entresol
parkeerplaatsen

aantal

Indeling:

VVO

GBO

496
2460
92
680
16

490
2429
91
658
16

0
0
0
0
0

3744

3684

0

20

TOTALEN
b.

BVO

Begane grond
Bedrijfsruimte

1e verdieping

Huur/m²
€
€
€
€
€
€

% huur

90,00
40,00
65,00
75,00
35,00
150,00

Huurwaarde

22%
49%
3%
25%
0%
0%

€
€
€
€
€
€

44.100,00
97.160,00
5.915,00
49.350,00
560,00
3.000,00

99%

€

200.085,00

Entree, hal met balie, showroom met receptie, sanitaire ruimte, 20
parkeerplaatsen en fietsenstalling
Grote opslag tbv expeditie en magazijn voorzien van 5 lichtstraten, vijftal
electrisch bedienbare overheaddeuren, 2 loadingdocks, kantoorruimte,
magazijn/werkplaats, dubbele toiletgroep en entresol
Kantoorruimte, showroom, kantine met keukenblok voorzien van
inbouwapparatuur, gescheiden toiletgroep

buitenterrein
Het buitenterrein is verhard middels betonklinkers en tegels. Een deel van het
terrein is ingericht als siertuin. Op het terrein zijn circa 20 parkeerplaatsen
ingericht en ten behoeve van de loadingdocks is het geheel verhard.

2‐ Gebruik
a. Huidig gebruik:
b. Voorgenomen gebruik:
c. Gebruiksmogelijkheden:

Distributie van goederen (bijouterie)
het huidig gebruik wordt voortgezet
Het huidig gebruik is the Highest and Best Use

Optimale aanwending / Highest And Best Use (HABU)
De optimale aanwending is de meest waarschijnlijke bestemming van een vastgoedobject die binnen een reeks van
gebruiksmogelijkheden op basis van haar fysieke, economische, sociale en juridische kwaliteit mogelijk is, en welke
resulteert in een zo hoog mogelijk vastgestelde taxatiewaarde van de onroerende zaak: Het type object en de beperkte
gebruiks‐ en bestemmingsmogelijkheden in ogenschouw genomen maakt het huidige gebruik per datum opname en
inspectie het enige optimale gebruik. Een ander gebruik zal volgens taxateur niet leiden tot een hogere waarde.
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3‐ Overig
a. Wijk, stand en aard van belendingen
Omschrijving van de situering:

Gelegen op het bedrijventerrein
met soortgelijke belendingen
op uitstekende stand

b. Bereikbaarheid
‐ Algemeen:

‐
‐
‐

Per personenauto:
Per vrachtauto:
Per openbaar vervoer:

c. Parkeermogelijkheden
‐
Op eigen terrein:
‐
Op openbare weg:
‐
Anders, nl.:
d. Voorzieningen
Omschrijving van de voorzieningen in de
(directe) nabijheid:

Dichtstbijzijnde bushalte: Ede, Amperestraat, Loopafstand: 0,8 km, Looptijd: 10
min. Dichtstbijzijnde treinstation: Ede Centrum. Loopafstand: 4,2 km ‐ Looptijd:
53 min. Drie dichtstbijzijnde opritten van de snelweg: A30 op 0,6 km
hemelsbreed met 1 min. reistijd over route van 0,5 km; A12 op 3,3 km
hemelsbreed met 6 min. reistijd over route van 6,2 km; A15 op 12,5 km
hemelsbreed met 25 min. reistijd over route van 25,8 km

goed tot uitstekend
goed tot uitstekend
goed

er zijn
20
parkeerplaatsen op eigen terrein
geen parkeermogelijkheden aan de openbare weg
niet van toepassing
Het object is gelegen op het industrieterrein XXXXXX. Dit industrieterrein is
gelegen ten noorden van de A12 en ten oosten van de A30. Het bedrijventerrein
biedt voornamelijk plaats aan bedrijven in de branches handel en industrie niet
zijnde detailhandel.

e. Overige omgevingsfactoren
De taxateur heeft omgevingsfactoren waargenomen die de toekomstige waardeontwikkeling substantieel kunnen
beïnvloeden:
nee
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F.

Huursituatie
‐ Volgens opgave van:

opdrachtgever

‐ Wordt het object thans verhuurd:

nee

‐ Huursituatie:

niet van toepassing

‐ Taxateur heeft alle relevante documenten
m.b.t. de huur/verhuur ontvangen die
benodigd zijn om tot een correcte waardering
te komen:
niet van toepassing
‐ Aan dit taxatierapport is een gedetailleerde
huurlijst als bijlage toegevoegd:

niet van toepassing

‐ Toelichting op huurlijst:

niet van toepassing

‐ Feitelijk gebruik en huurgegevens:
niet van toepassing
‐ Huidige huurinkomsten inclusief theoretische
markthuur van de leegstaande delen:
niet van toepassing
‐ Huidige huurinkomsten exclusief theoretische
markthuur van de leegstaande delen:
niet van toepassing
‐ Incentives, bijzonderheden uit allonges en
bijlagen en andere noemenswaardige zaken:

niet van toepassing

‐ Defaultrisico: kans op leegstand na huidig

niet van toepassing, pand wordt niet verhuurd

‐ Mutatieleegstandverwachting in maanden
(aantal maanden tot wederverhuur):
‐ Toelichting op verhuurbaarheid van het
getaxeerde object

‐

niet van toepassing, het huidige gebruik wordt
maanden voortgezet

niet van toepassing
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G.

Technische omschrijving object

1 ‐ Technische omschrijving
a. Bouwjaar / bouwperiode (volgens BAG)
b. Bouwaard, materialen en constructie
Algemeen
Fundering
Vloeren
Gevels
Daken
binnenwanden
kozijnen
Plafonds
c. Installaties
watervoorziening
sanitair
pantry/keuken
was/douchegelegenheid
electra
krachtstroom
verlichting
verwarming
luchtbehandeling
beveiliging
ontsluiting
electrische overheaddeur
telefonie
internet
kabelgoten
overige installaties
d. Maatvoering
‐ BVO
‐ VVO
‐ Vrije hoogte (bij bedrijfsruimte)
‐ Maximale vloerbelasting begane grond

1990

Staalconstructie met kolommen en liggers
onbekend niet onderzocht
betonvloeren
betonsteen en geïsoleerde sandwichpanelen
stalen dak voorzien van bitumen afwerking
Dragende wanden en systeemscheidingswanden
aluminium kozijnen met isolatieglas
systeemplafond in metalen regelwerk en inbouw armaturen
Aanwezig
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

omschrijving
warm en koudwater middels CV‐combi installatie
Meerdere units, gescheiden heren/dames toiletten
keukenblok in de kantine met inbouwapparatuur

inbouw‐ en opbouwarmaturen (TL‐verlichting)
hetelucht verwarming middels CV‐combi installatie
Heteluchtverwarming
alarminstallatie
5 stuks

2 loadingdocks

3744 m²
3684 m²
7 meter
1500 kg/m²

‐ Maximale vloerbelasting verdiepingsvloer(en)
400 kg/m²
e. Gerealiseerde renovatie(s) en/of
verbouwing(en) + datum/data
f. Overige installaties, bijvoorbeeld

De vloerbelasting is ingeschat door de taxateur. Er zijn geen
stukken overlegd waaruit de vloerbelasting blijkt.
Uitgangspunt voor deze taxatie is dat de vloerbelasting
toereikend is voor het voorgenomen gebruik.

Er zijn in de afgelopen jaren geen significante verbouwingen of
renovaties geweest. In 2018/2019 is de centrale trap naar de 1e
verdieping gerenoveerd.
zie installaties

Paraaf taxateur

Pag.15

3 ‐ Onderhoudstoestand
a. Globaal kan de onderhouds‐ en bouwkundige staat van het object aldus worden omschreven
goed tot uitstekend
b. Hierna wordt een indicatie van de onderhoudstoestand van het object gegeven, gebaseerd op visuele inspectie in relatie tot de
ouderdom van het object. Het betreft géén bouwtechnische opname van het getaxeerde object. De ouderdomstoestand van niet
genoemde onderdelen is in zijn algemeenheid in het waardeoordeel begrepen.
Met de hierna gebruikte termen wordt bedoeld:
Uitstekend
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
Niet waargenomen

= Zo goed als nieuw
= Op peil
= Niet op peil, maar onderhoud zal niet op korte termijn noodzakelijk zijn
= Onderhoud op korte termijn noodzakelijk
= Achterstallig onderhoud
= Niet gezien / kunnen zien, maar mogelijk aanwezig

Oordeel

Onderdeel
Dakbedekking

Goed

Gevels
Kozijnen
Schilderwerk inwendig
Schilderwerk uitwendig
Vloeren
Plafonds
Afwerking
Verwarming
Luchtbehandeling
Elektra‐installaties
Overige installaties
Buitenterrein

goed tot uitstekend
Redelijk tot goed
Redelijk tot goed
Redelijk tot goed
goed tot uitstekend
Goed
goed tot uitstekend
Redelijk tot goed
Redelijk
Goed
Goed
goed tot uitstekend

Toelichting
Het dak is niet geïnspecteerd, voor zover waarneembaar vanaf de
straatzijde

c. Exploitatielasten
Onderhoud/ Vastgoed Taxatiewijzer (VTW)
Basis onderhoudskosten
Onderhoudskosten direct gestookte installatie / heater(s)
Onderhoudskosten indirect gestookte installatie / heater(s)
Onderhoudskosten airco
Onderhoudskosten mechanische ventilatie
Onderhoudskosten topkoeling
Onderhoudskosten sprinkler
Onderhoudskosten zonwering
Onderhoudskosten liftinstallatie
Onderhoud parkeerplaatsen
Onderhoudskosten volgens Vastgoed Taxatiewijzer (VTW)
Locatietoeslag
Objecttoeslag
VTW Totaal
Onderhoud gemiddeld
Afwijking met VTW

De te verwachten kosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

20.779,20
1.759,68
4.343,04
5.616,00
‐
‐
‐
‐
‐
1.027,80
33.525,72
0%
0%
33.525,72
33.525,72
‐

Toelichting: Voor het berekenen van de vaste lasten en de preventieve onderhoudskosten per €/m² BVO heeft taxateur voor dit type object de
‘Vastgoed Exploitatiewijzer 2018’ (uitgever VAO) geraadpleegd. De kosten voor preventief onderhoud zijn de jaarlijkse reserveringskosten voor
onderhoud om toekomstige gebreken te voorkomen en het gebouw voor gebruik geschikt te houden. De in de waardeberekening genoemde vaste
lasten en onderhoudskosten zijn slechts indicatief en mede afhankelijk van de exacte herbouwwaarde van het object, het type object, de
bouwconstructie en het bouwjaar.

d. Achterstallig onderhoud
‐ De kosten voor direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud worden begroot op:

€

‐

niet van toepassing

‐ De indruk die taxateur heeft verkregen van het object geeft aanleiding tot nader (bouwkundig) onderzoek:

nee
‐ De volgende gebreken zijn door taxateur

waargenomen

Er zijn geen gebreken waargenomen
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H.

Duurzaamheid

1. Energielabel
Het getaxeerde object beschikt over een energielabel:
‐ Energielabelklasse
‐ Energieprestatie index
‐ Het energielabel is afgegeven op en geldig
tot

Er is geen energielabel beschikbaar
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van
toepassing

De site www.EP‐online.nl van de Rijksoverheid is door de taxateur geraadpleegd om na te gaan of er een energielabel
beschikbaar is. Dit is niet het geval (zie bijlage "Energielabel"). Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100m2 verplicht
om minimaal energielabel C te hebben. Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren (ontwikkelt door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland) kunt u een indicatie krijgen hoe u aan deze verplichting kunt voldoen. De resultaten van
de Energiebesparingsverkenner zijn gebaseerd op gestandaardiseerde uitgangspunten zoals:
* de mate van isolatie, afhankelijk van het bouwjaar en gebouwtype
* type installaties
* gemiddeld gebruikersgedrag (stoken, gebruik warm tapwater)
* gemiddelde investeringsbedragen
Gestandaardiseerde uitgangspunten komen nooit precies overeen met de werkelijke situatie in uw gebouw. De
resultaten van de verkenner zijn dus indicatief. Ze geven echter wel een goed beeld van de mogelijkheden en de
effecten van energiebesparende maatregelen. Wilt u een volledig op uw situatie afgestemd advies over
energiebesparingsmaatregelen of een officieel energielabel? Schakel dan een gecertificeerde EPA‐adviseur in. Kijkt u
hiervoor op www.QBis.NL.
De taxateur heeft op grond van bovenstaande voor de taxatie als uitgangspunt dat er geen verdere investeringen
gedaan hoeven te worden om tot een label C te komen vóór 2023. Mocht de huidige situatie zo zijn dat nog niet is
voldaan aan de vereisten voor label C en dient er geïnvesteerd te worden in het pand dan is daar in deze taxatie expliciet
geen rekening mee gehouden. De taxateur adviseert opdrachtgever om een EPA‐adviseur in te schakelen om een
onderzoek te starten naar het E‐label.
2. Certificaten en keurmerken
Type certificaat/keurmerk
BREEAM
LEED
GPR gebouw
Greencalc (milieu‐index gebouw)
Greenkey (hotels)
Slimbouwen
Groenverklaring (Ministerie van Infra en Milieu)
EPA certificaat (utiliteit)
Toelichting:

Certificaat aanwezig
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

niet van toepssing

3. Gebruik van grond
Veel classificatiesystemen houden rekening met diverse aspecten ten aanzien van het gebruik van grond. Enkele
voorbeelden zijn plaatsing ten opzichte van de waterloop, watermanagement ter plaatse en ontwikkelingen van de
locatie. Deze factoren spelen een belangrijke rol op het moment van ontwikkeling, maar hebben een beperkte
relevantie met betrekking tot de waardering van een bestaand gebouw.
☒ Het getaxeerde object betreft een bestaand gebouw, waardoor deze duurzaamheidseigenschap niet
relevant is voor de waardering van het vastgoedobject.
☐ Het getaxeerde object betreft nieuwbouw en wordt ontwikkeld op een inbreidingslocatie.
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4. Ontwerp en uitvoering
Bouwkwaliteit en levenscyclus
Efficiëntie van vloeroppervlakte
Efficiëntie van hulpbronnen
Flexibiliteit
Aanpassingsvermogen
Gezondheid en menselijke prestaties

goed
goed tot uitstekend
Matig tot redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk

5. Bouwmaterialen en installaties
Gebruikte soort bouwmaterialen
Onderhoud en vervanging van bouwmaterialen
Gebouwbeheer (airco en verwarming)
Energie‐efficiëntie
Energiebronnen (zon, water en windkracht)
Waterefficiëntie
voorzieningen afvalbeheer
Indien van toepassing, waarom geen vergunning aanwezig:

staal/beton/steen
Redelijk tot goed
niet aanwezig
niet aanwezig
niet aanwezig
niet aanwezig
niet aanwezig
niet van toepassing

6.

7.

Fiscale en wettelijke overwegingen
Energie Investeringsaftrek (EIA)
Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Vervroegde afschrijving milieu
Investeringen (VAMIL)
Toelichting taxateur:

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing

Kwesties betreffende management en lease
Green‐lease overeenkomst
Groenfinanciering
ESCo’s (energieprestatiecontracten)
Beheer

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing

8.

Quick wins
De taxateur verwacht dat de volgende quick wins (snelle resultaten) van positieve invloed zijn op de duurzaamheid van
het object:
vervanging verwarming
plaatsing zonnepanelen
sensorverlichting (LED)

9.

Secundaire voorwaarden

niet van toepassing
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I.

Onderbouwing van de waarde

1. Taxatiestandaard, taxatiemethodieken en rekentechnieken
a. Door taxateur gehanteerde taxatiestandaard
European Valuation Standards (EVS)
b. Toegepaste taxatiemethodieken en rekentechnieken
De onderhavige waardering is mede
gebaseerd op
Inkomstenbenadering en comparatieve methode
Toegepaste rekentechniek(en)

Toelichting voor de gekozen
taxatiemethodiek(en) en rekentechniek(en)

BAR/NAR & Huurwaarde kapitalisatie en directe vergelijking obv
verkoop/verhuuropbrengst van vergelijkbare objecten alsmede de NCW
methodiek (t.b.v. de bepaling van de waarde in verhuurde staat of
ingeval van leegstand of eigen gebruik gebruik makend van getaxeerde
(marktconforme) huur).
Het onderhavige object kan gekwalificeerd worden als een gangbaar
vastgoedobject binnen één van de standaard bedrijfsmatige vastgoed
categorieën (winkels, kantoren, bedrijfsruimten, horeca, winkel‐/woonhuizen of
verhuurde woningen). Het object betreft derhalve geen bijzonder object of
bedrijfsgerelateerd object. Voor dergelijke objecten is het in de markt gangbaar
om te waarderen op basis van de inkomstenbenadering en de comparatieve
methode (vergelijkingsmethode). Derhalve is de waardering tot stand gekomen
door middel van zowel de huurwaarde‐kapitalisatiemethode met behulp van de
BAR/NAR methodiek en de comparatieve methode waarbij het onderhavige
object wordt vergeleken met vergelijkbare objecten gecorrigeerd voor
verschillen.

2. Backtesting
Datum eerdere taxatie indien van toepassing
Waardepeildatum eerdere taxatie
Waarde per waardepeildatum eerdere taxatie
Zegge
Toegepaste taxatiemethodiek(en) en/of
rekentechniek(en) eerdere taxatie
Heeft dezelfde taxateur en/of organisatie de
eerdere taxatie uitgevoerd
Het verschil tussen de waarde van de vorige
en deze taxatie is
Het verschil tussen deze en de eerdere taxatie
is < 5% of > 5%
Dit verschil is ontstaan door
Ten opzichte van de vorige taxatie zijn de
volgende zaken gewijzigd:
a.Marktomstandigheden

b.Gehanteerde taxatiemethodiek(en) en/of
rekentechniek(en)
nee
c.Anders, bijvoorbeeld uitbreiding m²,
renovatie(s) en/of verbouwing(en)
nee
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3. Beoordeling courantheid
Locatie

Goed
Redelijk
tot goed

Onroerende zaak
Courantheid voor verhuur en/of verkoop
Alternatieve aanwendbaarheid

Goed
Redelijk
tot goed

Goede centrale locatie nabij uitvalswegen
zeer functioneel pand met goede verhouding
kantoor/bedrijfsruimte. Het pand scoort minder op het
gebruik van duurzame materiale en energiezuinigheid.
Courant pand voor met name distributie en opslag
dit is in de scope van deze opdracht niet nader onderzocht.

4. SWOT‐analyse
De sterkte‐zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en
bedreigingen analyseert
INTERN

EXTERN

Sterkte

Kansen

Het gebouw is gemoderniseerd/gerenoveerd

Relatief weinig vergelijkbaar aanbod in de directe omgeving
Groot afzetgebied

Ligging op zichtlocatie met goede ontsluitingsmogelijkheden
Goede doelmatigheid van de gebouwen geeft veel mogelijkheden voor
Goede verhouding tussen bedrijfs‐ en kantoorruimte voor het
alternatieve aanwending
huidige gebruik
Eigen parkeerplaatsen, royaal aantal eigen parkeerplaatsen en
2 loadingdocks

Zwakte

Bedreigingen

Gelet op ouderdom van het pand relatief hoge
onderhoudskosten

Schattingsonzekerheid (zie H. C "verklaringen taxateur")

Ingeklemde ligging, uitbreiding niet goed mogelijk.

Detailhandel is gevoelig voor conjunctuurschommelingen, dit heeft directe
invloed op de afzetmogelijkheden van het distributiecentrum
Door grote omvang van het pand mogelijk sneller incourantie van het object bij
terugvallende afzet.

5. Thans te huur en te koop staand aanbod
Bron: Funda in business

XXXXX
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7. Referenties huur
Huurgegevens
Huurprijs: € 45,‐ p.m² p.j.
Transactieprijs: € 175.000,‐
Datum akte: 13 november 2017

Kenmerken
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte
Voorzieningen: Lichtstraten, overheaddeuren
Oppervlakte: 4145 m²
Datum overeenkomst: 1 december 2017 Vrije hoogte: 750 cm
Duur overeenkomst: 36 maanden
Vloerbelasting: 2000 kg/m²
Prijs kantoorruimte: € 70,‐
Kantoorruimte aanwezig: Ja
Oppervlakte: 240 m²
Aantal verdiepingen: 2
Aangemeld: 24 maart 2017
Prijs: € 70,‐
Laatste wijziging: 13 november 2017
Vergelijkbaarheid met getaxeerd object Afgemeld: 13 november 2017
Gebouw
Dit referentie object:
Dagen op de markt: 235
Periode: 1981‐1990
heeft een vergelijkbaar bouwjaar
Onderhoud binnen: Goed
heeft meer m² dan het getaxeerd object
Onderhoud buiten: Goed
heeft een vergelijkbare onderhoudstaat
heeft een vergelijkbare ligging
Omgeving
heeft een vergelijkbare bouwaard
Ligging: Bedrijventerrein
heeft een mindere functionaliteit
heeft een mindere kwaliteit en luxe

Bereikbaarheid
Snelweg afrit: Op 1000 m tot 1500 m
NS station: Op 1000 m tot 1500 m

Kadaster sectie
XXXX
nummers XXXXX groot 6197m²

is in totaliteit minder dan het getaxeerd object

aanvullende omschrijving
van het referentiepand:
(Bron: aanbiedingstekst Realworks,
Fundainbusiness)

inzake de vergelijking:

Representatief multifunctioneel BEDRIJFSGEBOUW met goede ontsluiting‐/ bevoorradingsmogelijkheden via voor‐/ en achterzijde. Dit
object beschikt over circa 4.145 m² bedrijfsruimte en 240 m² kantoorruimte, verdeeld over twee etages, en is gelegen op een goed
bereikbare locatie op bedrijventerrein ‘De Harselaar’. Onderhavig object bevindt zich op circa 5 minuten rijafstand van de op‐ en afritten
van Rijksweg A1 en nabij de Rijksweg A30. Beschikbare bruto vloeroppervlakten Kantoorruimte circa 240 m² Bedrijfshal I circa 2.015 m² *
Bedrijfshal II circa 1.075 m² Bedrijfshal III circa 670 m² Bedrijfshal IV circa 635 m² * inclusief entresolvloer. Opleveringsniveau
Kantoorruimte ‐ Systeemplafonds met TL‐armaturen ‐ Kabelgoten ‐ Cv‐radiatoren met Nefit Smartline HR‐ketel ‐ Elektrisch bedienbare
zonnescreens ‐ Airconditioning ‐ Toiletruimte per verdieping ‐ Pantry per verdieping . Bedrijfshallen o.a. ‐ Betonvloer ‐ Sandwichpaneel
wanden ‐ Vrije hoogte circa 5,5 meter ‐ Tl‐verlichting ‐ Persluchtsysteem ‐ Krachtstroom ‐ Indirect gestookte heater ‐ Brandslanghaspels ‐
Kozijnvoorzieningen in zijgevel ‐ Inpandige kantoorruimte ‐ Polyester lichtstraten ‐ Rookmelders ‐ Loopdeuren ‐ Achterliggend
buitenterrein (opslag), gedeeltelijk verhard met hekwerk. Buitenterrein Parkeerplaatsen aan de voorzijde van de kantoorruimte en langs
van de bedrijfsruimte.
Dit pand is goed vergelijkbaar qua locatie, onderhoud en bouwaard. Het perceels oppervlakte is vergelijkbaar groot en buitenterrein is
tevens verhard. Het heeft een mindere functionaliteit door o.a. meerdere separate loodsen, en lagere vrije hoogte van de loodsen en het
aantal m² kantoorruimte is aanmerkelijk minder hetgeen in een lagere gemiddelde huurwaarde resulteert.

Gelet op bovenstaande vergelijking met de referentie achten wij het realistisch en haalbaar om voor het getaxeerd object een
Huurgegevens
Huurprijs: € 50,‐ p.m² p.j.
Transactieprijs: € 52,‐
Datum akte: 24 augustus 2018
Datum overeenkomst: 1 oktober 2018
Duur overeenkomst: 3 maanden
Huurprijs per jaar: € 129.376,00

Aangemeld: 25 januari 2018
Laatste wijziging: 5 oktober 2018
Vergelijkbaarheid met getaxeerd object Afgemeld: 5 oktober 2018
Dit referentie object:
Dagen op de markt: 212
heeft een vergelijkbaar bouwjaar
heeft veel minder m² dan het getaxeerd object
heeft een vergelijkbare onderhoudstaat
heeft een vergelijkbare ligging
heeft een vergelijkbare bouwaard
heeft een mindere functionaliteit
heeft een vergelijkbare kwaliteit en luxe

hogere huurprijs te hanteren

Kenmerken
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte
Voorzieningen: Lichtstraten, loading docks, sprinkler, heater

Oppervlakte: 1145 m²
Vrije hoogte: 675 cm
Vloerbelasting: 5000 kg/m²
Kantoorruimte aanwezig: Ja
Oppervlakte: 1343 m²
Aantal verdiepingen: 3

Parkeren
op eigen terrein en nabije omgeving.
Bereikbaarheid
Snelweg afrit: Op 1000 m tot 1500 m
NS station: Op 3000 m tot 4000 m

Voorzieningen: Inbouwarmaturen, liften, te openen ramen

Prijs: € 80,‐
Gebouw
Bouwjaar: 1994
Onderhoud binnen: Goed
Onderhoud buiten: Goed
Omgeving
Ligging: Bedrijventerrein
Huurprijs € 80/m² show‐/kantoorruimte. € 50/m² bedrijfsruimte. € 20/m² kantoor‐/archiefruimte 2e etage.

is in totaliteit minder dan het getaxeerd object
UNIEKE BEDRIJFSRUIMTE MET 4 LOADINGDOCKS 'Bedrijfsruimte met 4 loadingdocks, een showroom en voldoende kantoorruimte. Het
pand ligt goed bereikbaar op bedrijventerrein XXXX nabij het knooppunt van de A12 en A30. Metrages* ± 1.145 m² bedrijfsruimte
begane grond. ± 241 m² show‐/kantoorruimte begane grond.± 233 m² show‐/kantoorruimte eerste verdieping. ± 869 m²
entresolvloer (archief‐/kantoorruimte) tweede verdieping. ± 2.488 m² totaal. Beschikbaar vanaf 1.145 m² bedrijfsruimte en 241 m²
showroom/kantoor begane grond. Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Bedrijfsruimte ‐ geïsoleerde stalen gevels; ‐
betonvloer met een vloerbelasting van 5.000 kg/m2; ‐ 4 handmatig bedienbare overheaddeuren met handmatig bedienbare
docklevellers; ‐ vrije hoogte van circa 6,75 meter; ‐ verlichting middels tl lichtlijnen; ‐ verwarming d.m.v. heaters op basis van een Air
Leveling Systeem; ‐ gecertificeerde sprinklerinstallatie. Kantoorruimte ‐ sanitair groepen per verdieping; ‐ kabelgoten voor elektra‐, data‐
aanvullende omschrijving
en telefoonbekabeling voorzien van elektra en WCD’s, exclusief databekabeling; ‐ systeemplafonds met ingebouwde
verlichtingsarmaturen; ‐ te openen ramen; ‐ liftinstallatie. Buitenterrein ‐ klinkerbestrating; ‐ omheind en afsluitbaar middels stalen
van het referentiepand:
schuifpoort; laad‐ en loskuil; ‐ voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein; Parkmanagement
(Bron: aanbiedingstekst Realworks,
Fundainbusiness)

inzake de vergelijking

Dit pand is goed vergelijkbaar qua locatie, onderhoud, afwerking en bouwaard. Het perceels oppervlakte is vergelijkbaar groot en
buitenterrein is tevens verhard. Het heeft een mindere functionaliteit door o.a. een aanmerkelijk kleinere bedrijfsruimte (minder
opslagruimte). Het aantal m² kantoorruimte is aanmerkelijk groter, in totaliteit is het pand ruim 1000m² kleiner dan het getaxeerd object
wat in een aanmerkelijk lagere jaarhuur resulteert dan die van het getaxeerd object..

Gelet op bovenstaande vergelijking met de referentie achten wij het realistisch en haalbaar om voor het getaxeerd object een

hogere huurprijs te hanteren

Veel beter dan het getaxeerde object
Beter dan het getaxeerde object
Vergelijkbaar met het getaxeerde object
Slechter dan het getaxeerde object
Veel slechter dan het getaxeerde object
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Huurgegevens
Huurprijs: € 50,‐ p.m² p.j.
Transactieprijs: € 50,‐
Datum akte: 28 mei 2018
Datum overeenkomst: 27 mei 2018
Duur overeenkomst: 12 maanden
Huurprijs per jaar: € 100.750,00

Aangemeld: 10 januari 2018
Laatste wijziging: 23 oktober 2018
Vergelijkbaarheid met getaxeerd object Afgemeld: 23 oktober 2018
Dit referentie object:
Dagen op de markt: 139
is nieuwer dan het getaxeerd object
heeft veel minder m² dan het getaxeerd object
heeft een vergelijkbare onderhoudstaat
heeft een vergelijkbare ligging
heeft een mindere bouwaard
heeft een mindere functionaliteit
heeft een mindere kwaliteit en luxe

Kenmerken
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte
Oppervlakte: 2015 m²
In units vanaf: 2015 m²
Gebouw
Bouwjaar: 1997
Omgeving
Ligging: Overig
kantoor:
270m²
bedrijfsruimte:
1745m²

Kadaster
Gemeente: XXXX
Sectie: X
Perceelnummer: XXXX
Oppervlakte: 2421 m²
Omvang: Geheel perceel

is in totaliteit minder dan het getaxeerd object

aanvullende omschrijving
van het referentiepand:
(Bron: aanbiedingstekst Realworks,
Fundainbusiness)

inzake de vergelijking

Multifunctionele moderne bedrijfshal met kantoorruimte op bedrijventerrein XXX. Bedrijfshal: circa 1745 m². Kantoor: circa 270 m². In
1997 gebouwd en zeer goed onderhouden. De bedrijfshal is compleet uitgevoerd met 3 bovenloopkranen (2 maal 3,2 ton en 1 maal 5
ton), multifunctionele bedrijfsvloer, ideale routing intern met laad‐ en goederenruimte (expeditieruimte), krachtstroom (250 ampere),
toiletten, wasruimte en kantine. De kantoorruimte zijn te omschrijven als zeer representatief, diverse kantoorkamers met airco.
Parkeren op eigen terrein. Op korte afstand van de op‐ en afritten rijksweg A12. Verhuurprijs: Bedrijfhal € 50,‐ p/m² Kantoor: € 80,‐
p/m²
Dit pand is goed vergelijkbaar qua locatie, onderhoud en afwerking. Het perceels oppervlak is wel aanmerkelijk kleiner maar is, evenals
het getaxeerd object, verhard. Het referentiepand heeft een mindere functionaliteit door o.a. een kleinere bedrijfsruimte (circa 600m²
minder opslagruimte) en het aantal m² kantoorruimte is aanmerkelijk kleiner ("slechts" 270m²), in totaliteit is het pand ruim 1500m²
kleiner (circa de helft kleiner) dan het getaxeerd object wat in een aanmerkelijk hogere jaarhuur resulteert van het getaxeerd object.

Gelet op bovenstaande vergelijking met de referentie achten wij het realistisch en haalbaar om voor het getaxeerd object een

hogere huurprijs te hanteren

8. Referenties koop/belegging
Koopgegevens
Vraagprijs: € 2.900.000,‐ k.k.
Transactieprijs: € 2.897.750
Datum akte: 20 december 2016
koopprijs per m²: € 441,00

Kenmerken
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte
Oppervlakte: 4100 m²
Kantoorruimte aanwezig: Ja
Oppervlakte: 2470 m²
Aantal verdiepingen: 3

Parkeren
Parkeerfaciliteiten: Op eigen terrein.

Gebouw
Periode: 1960‐1970
Aangemeld: 11 juni 2015
Laatste wijziging: 5 januari 2017
Vergelijkbaarheid met getaxeerd object Afgemeld: 5 januari 2017
Dit referentie object:
Dagen op de markt: 559
is veel ouder dan het getaxeerd object
heeft veel meer m² dan het getaxeerd object
heeft een vergelijkbare onderhoudstaat
heeft een vergelijkbare ligging
heeft een mindere bouwaard
heeft een betere functionaliteit
heeft een betere kwaliteit en luxe

Omgeving
Ligging: Bedrijventerrein
Kadaster
Gemeente: Veenendaal
Sectie: C
Perceelnummer: 2673
Oppervlakte: 14475 m²
Omvang: Geheel perceel

is in totaliteit veel beter dan het getaxeerd object

aanvullende omschrijving
van het referentiepand:
(Bron: aanbiedingstekst Realworks,
Fundainbusiness)

inzake de vergelijking

Het object is gelegen op het bedrijventerrein ‘Het Ambacht’. Het Ambacht is samen met Nijverkamp het oudste bedrijventerrein van
Veenendaal en wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bedrijven. Het bedrijventerrein is gelegen aan de zuidoostkant van
Veenendaal met als belangrijkste ontsluitingswegen de rondweg oost richting de A12. Het object onderscheidt zich van de omringende
bebouwing door de moderne en kwalitatief goede kantoorruimte. Daarnaast is het object gelegen op een ruime kavel welke aan twee
zijden is ontsloten en volgens het vigerende bestemmingsplan nagenoeg volledig bebouwd mag worden. Bereikbaarheid: Per auto De
bereikbaarheid van het complex met het eigen vervoer is redelijk goed te noemen. De A12 is op circa 10 minuten gelegen. Per OV Het
object is per openbaar vervoer redelijk bereikbaar, er is een bushalte op circa 5 loopminuten gelegen. Voorzieningen: Het object zal
worden opgeleverd inclusief: Kantoorruimte: • representa eve toiletgroep per verdieping (er is een invalidentoilet aanwezig); pantry per
verdieping; deels voorzien van elektrische zonwering aan de buitenzijde; klimaatinstellingen zijn per vertrek regelbaar; alarmsysteem;
patchkast airco + cat 6. databekabeling; verlichtingsarmaturen deels voorzien van bewegingssensoren.
Dit pand is redelijk vergelijkbaar met het getaxeerd object qua ligging en onderhoudstaat. Het is gelegen op een aanmerkelijk groter
perceel met betere uitbreidingsmogelijkheden en bevat in zijn geheel veel meer vloeroppervlakte dan het getaxeerd object. Ondanks het
bouwjaar is het pand zeer modern ingericht en kent een goed afwerkingsniveau. Het pand heeft in totaliteit bijna 3000m² meer
vloeroppervlakte (bedrijfsruimte en kantoor) en heeft ruim een hectare meer (verhard) terrein dan het getaxeerd object.

Gelet op bovenstaande vergelijking met de referentie achten wij het realistisch en haalbaar om voor het getaxeerd object een

aanmerkelijk lagere koopprijs te hanteren

Verklaring codes:
Veel beter dan het getaxeerde object
Beter dan het getaxeerde object
Vergelijkbaar met het getaxeerde object
Slechter dan het getaxeerde object
Veel slechter dan het getaxeerde object
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Koopgegevens
Koopprijs: € 1.495.000,‐ k.k.
Transactieprijs: € 1.250.000,‐
Datum akte: 5 juni 2018
koopprijs per m²: € 618,00

Aangemeld: 10 november 2017
Laatste wijziging: 9 november 2018
Vergelijkbaarheid met getaxeerd object Afgemeld: 9 november 2018
Dit referentie object:
Dagen op de markt: 208
heeft een vergelijkbaar bouwjaar
heeft veel minder m² dan het getaxeerd object
heeft een veel mindere onderhoudstaat
heeft een vergelijkbare ligging
heeft een vergelijkbare bouwaard
heeft een vergelijkbare functionaliteit
heeft een vergelijkbare kwaliteit en luxe
is in totaliteit minder dan het getaxeerd object

aanvullende omschrijving
van het referentiepand:
(Bron: aanbiedingstekst Realworks,
Fundainbusiness)

inzake de vergelijking

Kenmerken
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte

Parkeren

Voorzieningen: Overheaddeuren, betonvloer, heater, toilet Aantal niet overdekte parkeerplaatsen: 32

Oppervlakte: 1400 m²
In units vanaf: 1400 m²
Terrein aanwezig: Ja
Oppervlakte: 3230 m²
Gebouw
Bouwjaar: 1995

Parkeerfaciliteiten: 31 normale parkeerplaatsen + 1 miv parkeerplaats.

Omgeving
Ligging: Bedrijventerrein, kantorenpark
Functie
Functie: Kantoorruimte
Oppervlakte: 625 m²
In units vanaf: 625 m²
Aantal verdiepingen: 1

Kadaster
Gemeente: XXXX
Sectie: X
Perceelnummer: XXX
Oppervlakte: 3230 m²
Omvang: Geheel perceel

Bereikbaarheid
Snelweg afrit: Op minder dan 500 m
Bushalte: Op minder dan 500 m
NS station: Op 1500 m tot 2000 m

Voorzieningen: Inbouwarmaturen, te openen ramen, systeemplafond, toilet, pantry, verwarming

Zeer fraai vrijstaand bedrijfspand met kantoorruimte en showroom gelegen op een ruime kavel. Oppervlakte Ca. 1025 m² magazijn‐
/showroom op de begane grond; Ca. 250 m² showroom (ruimte rechts); Ca. 100m² magazijn op de begane grond; Ca. 25 m²
toiletten/meterkast op de begane grond; Ca. 45 m² trappenhuis op de begane grond; Ca. 625 m² showroom op de verdieping. Waarvan
ca. 50 m² zaal en ca. 25 m² kantoor. Opleveringsniveau Begane grond – automatische schuifdeuren; – betonnen vloer met coating; –
geïsoleerd dak en wanden voorzijde steen en achter sandwichpanelen; – pluviasysteem (waterafvoer dak); – hanglampen; –
camerasysteem; – gespoten plafonds; – verwarmingsunits aan plafond; – stroom‐ en datapunten; – brandmeldcentrale; –
brandslanghaspels; – alarminstallatie; – magazijnruimte; – nieuwe elektrische overheaddeur; – kabelgoten met diverse stroom‐ en
datapunten; – aparte zaal met vinyl op de vloer en akoestisch plafond met verlichting; – deels kiepramen in de zijgevel; – keukenblok; –
toiletten; ‐ boiler; – grote open stalen trap met houten treden en glazen balusters naar de verdieping. Verdieping – grote showroom; –
afgesloten presentatieruimte; – kantoortje; – systeemplafonds met tl‐armaturen; – rondom ramen; – pantry; – toiletten; – technische
ruimte met vier Nefit Topline cv ketels; – vloerbedekking. 31 normale parkeerplaatsen + 1 m.i.v. parkeerplaats.
Dit pand is goed vergelijkbaar qua locatie (zelfde straat maar wel met mindere "exposure"). Het perceels oppervlak is ongeveer de helft
kleiner maar is, evenals het getaxeerd object, verhard. Het referentiepand heeft een mindere functionaliteit door o.a. een kleinere
bedrijfsruimte (circa 1000m² minder opslagruimte) en het aantal m² kantoorruimte is aanmerkelijk kleiner (circa 625m²), in totaliteit is
het pand ruim 1500m² kleiner (circa de helft kleiner) dan het getaxeerd object wat in een aanmerkelijk hogere marktwaarde resulteert

Gelet op bovenstaande vergelijking met de referentie achten wij het realistisch en haalbaar om voor het getaxeerd object een
Koopgegevens
Koop: Prijs op aanvraag
Transactieprijs: € 1.550.000,‐
Datum akte: 15 november 2018

hogere koopprijs te hanteren

Kenmerken
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte
Voorzieningen: Overheaddeuren, betonvloer
Oppervlakte: 2090 m²
Gebouw
Periode: 2011‐
In aanbouw: Ja

Aangemeld: 26 september 2018
Laatste wijziging: 10 januari 2019
Vergelijkbaarheid met getaxeerd object Afgemeld: 10 januari 2019
Dit referentie object:
Dagen op de markt: 51
is veel nieuwer dan het getaxeerd object
heeft veel minder m² dan het getaxeerd object
heeft een betere onderhoudstaat
heeft een vergelijkbare ligging
heeft een veel betere bouwaard
heeft een vergelijkbare functionaliteit
heeft een betere kwaliteit en luxe

Kadaster
Gemeente: GXX
Perceelnummer: XXXX
Oppervlakte: 2771 m²
Omvang: Geheel perceel

is in totaliteit beter dan het getaxeerd object
Nieuw te bouwen bedrijfsgebouw op unieke zichtlocatie op XXXXXX Op deze kavel van bijna 3.000 m² wordt een architectonisch
bedrijfsgebouw gerealiseerd van 1.500 m² op de begane grond en 590 m² op de verdieping. Volledig naar eigen wens in te richten. Het
bedrijfsgebouw beschikt over casco bedrijfs‐/opslagruimte op de begane grond en kantoorruimte en/of showroom op de verdieping.
(Bron: aanbiedingstekst Realworks,
Het object heeft een fraaie, hedendaagse uitstraling. Bij de bouw van het pand staat kwaliteit en een hoogwaardige uitstraling voorop.
Fundainbusiness)
Het bedrijfsgebouw wordt casco opgeleverd, en standaard voorzien van: ‐ Elektrisch bedienbare overheaddeuren en loopdeuren ‐
Nutsaansluitingen ‐ Monolithische vloer b.g. en betonnen vloer met cementdekvloer verdieping ‐ Een vuren houten trap ‐
Verdiepingsvloer Op het buitenterrein is ruimte voor eigen parkeerplaatsen. Dit buitenterrein wordt verhard en bestraat. LOCATIE: De
locatie behoort tot één van de beste zichtlocaties van Harselaar‐Zuid, met een goede aansluiting op de snelweg A1. Op het
bedrijventerrein hebben vele regionaal bekende bedrijven zich gevestigd zoals Van Reenen Transport, Hoeflon en Eleonora Meubelen.
Vanaf de Zwolleweg wordt er een brede, goed toegankelijke toegangsweg gerealiseerd welke de bedrijfsverzamelgebouwen op een
perfecte wijze gaan ontsluiten. Voor onderhoud, afschrijving, winterdienst, verlichting, verzekering en gebruik zal een maandelijkse
vergoeding in rekening worden gebracht.

aanvullende omschrijving
van het referentiepand:

inzake de vergelijking

BIJZONDERHEDEN
Dit referentieobject betreft een nieuw te bouwen object. Het pand is casco geleverd met een basis indeling van 1500m² bedrijfsruimte en
590m² kantoorruimte op de 1e verdieping. Ook zijn de nodige nutsvoorzieningen en verharding van het perceel in de transactie
betrokken. Het pand wordt/is onder architectuur gebouwd met zeer goede exposuremogelijkheden, hoogwaardiger bouwmaterialen.
Het pand is wel aanmerkelijk kleiner dan het getaxeerd object. De bedrijfsruimte is circa 1000m² kleiner en de kantoorruimte circa 500m²
kleiner. Kwalitatief een beter pand dan het getaxeerd object maar het getaxeerd object is aanmerkelijk groter hetgeen resulteert in een
fors hogere marktwaarde.

Gelet op bovenstaande vergelijking met de referentie achten wij het realistisch en haalbaar om voor het getaxeerd object een

lagere koopprijs te hanteren

Veel beter dan het getaxeerde object
Beter dan het getaxeerde object
Vergelijkbaar met het getaxeerde object
Slechter dan het getaxeerde object
Veel slechter dan het getaxeerde object
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Toepassing van referenties
Hierboven worden referenties aangegeven van verkochte en verhuurde panden die vergelijkbaar zijn met het getaxeerde object en
de waarde onderbouwen. Inde directe omgeving van het object zijn er een aantal actuele transacties beschikbaar van panden die
goed vergelijkbaar zijn met het getaxeerde object. Indien er in de directe omgeving niet of nauwelijks goed vergelijkbare transacties
aanwezig zijn, is door ons het zoekgebied uitgebreid tot bedrijventerreinen binnen dezelfde plaats en/of omliggende plaatsen met
een vergelijkbare marktsituatie en locatie. In casu zijn goede referenties gevonden in XXXXXXXX.Eventuele verschillen in waarde
vanwege de verschillende marktontwikkelingen in gebieden zijn betrokken in deze vergelijking.
Naast de gehanteerde referenties is het (gemiddelde) marktniveau van de (directe) omgeving van het getaxeerd object in de analyse
betrokken. Hiervoor zijn meerdere bronnen geraadpleegd , o.a. Realworks van de NVM en STRABO van VastgoedPro. De
analyseresultaten zijn samengevat in onderstaande grafieken. Uit deze analyse blijkt dat de gemiddelde huurwaarde van objecten
in dezelfde categorie circa € 54 per m² bedraagt met een positieve waardeontwikkeling.
Analyse van de Regio

Huur en transactie data
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Marktanalyse NAR ‐ (Opslag)risico's ‐ Rendement
Risico opslagen voor de categorieën kantoren, winkels en bedrijven zijn onder te verdelen in bandbreedtes voor beste locaties en voor overige
locaties. Uit marktanalyse blijkt dat de risico opslagen voor de vermelde categorieën gemiddeld toenemen naarmate de kwaliteit van de locatie
en van het vastgoed afnemen. Het beleggingsrisico op vastgoed wordt daardoor hoger. Wellicht ten overvloede wordt hier nog een keer met
klem gewezen op de invloed van specifieke lokale omstandigheden. Onderstaand schema is niet meer dan een indicatie. Er moet altijd lokaal
marktonderzoek worden gedaan om deze cijfers te vergelijken met lokale en/of regionale transactieprijzen. Immers, de plaatselijke markt en
object specifieke zaken kunnen aanleiding zijn tot een andere uitkomst te komen.
Tabel risico opslag januari 2019
type
Kantoren

Logistiek

Bedrijfsruimte

Winkels

NAR

Beste locaties
Minimaal Maximaal
2,40%
7,20%

Overige locaties
Minimaal
maximaal
4,40%
8,60%

basisrendement

0,39%

0,39%

0,39%

0,39%

Risico‐opslag

2,01%

6,81%

4,01%

8,21%

8,40%

3,60%

7,20%

3,88%

basisrendement

NAR

0,39%

0,39%

0,39%

0,39%

Risico‐opslag

3,21%

6,81%

3,49%

8,01%

9,60%

4,00%

6,40%

5,20%

basisrendement

NAR

0,39%

0,39%

0,39%

0,39%

Risico‐opslag

3,61%

6,01%

4,81%

9,21%

11,21%

2,24%

2,64%

3,44%

basisrendement

NAR

0,39%

0,39%

0,39%

0,39%

Risico‐opslag

1,85%

2,25%

3,05%

10,82%

Bron: Cushman & Wakefield, NVM, Savills, Colliers, Syntrus Achmea (bewerkt door producent).

Hieronder is nog een grafische weergave opgenomen van de bandbreedte in bruto aanvangsrendementen (BAR) zoals die door verschillende
bronnen gepubliceerd worden. De pijl geeft het gemiddelde aan van de verschillende bronnen. De bandbreedte is een weergave van de uitersten
van die bronnen. De indeling is per sector en is twee keer weergeven. Eenmaal voor de goede (prime) locaties en eenmaal voor de overige
locaties.
Prime locaties ‐ Bruto Aanvangs Rendement k.k.

Overige locaties ‐ Bruto Aanvangs Rendement k.k.

Bron: Cushman & Wakefield, NVM, Savills, Colliers, Syntrus Achmea (bewerkt door producent).

Bij winkelruimte is hierbij vermeldenswaardig dat onderzoek is gedaan naar transacties van winkelruimtes in plaatsen en steden buiten de
randstad. Daarbij is een bandbreedte van 6,8% tot 12,6% aangetroffen met een gemiddelde op 9,8%. De bulletcharts op een gelijke schaal zien er
als volgt uit:

Bron: Cushman & Wakefield, NVM, Savills, Colliers, Syntrus Achmea (bewerkt door producent).
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De Waardevaststelling
Op basis van het uitgevoerde markt‐ en referentieonderzoek blijkt het volgende: De gemiddelde huurwaarde per m² varieert van
circa € 35,00 per m² voor een eenvoudig (soms casco of verouderd) bedrijfspand met matige kantoorfunctionaliteit tot circa € 70,00
per m² voor een goed en functioneel "turn key opgeleverd" bedrijfspand met zeer goede kantoorfunctionaliteit. Rekening houdend
met de geconstateerde verschillen tussen de referenties en het getaxeerd object achten wij een gemiddelde huurwaarde van € 54,00
per m² realistisch en haalbaar, hierbij is sterk rekening gehouden met de kwaliteit, indeling en ligging van het pand alsmede de
huidige marktontwikkelingen.

Om een verkoopwaarde te bepalen wordt de huurwaarde gekapitaliseerd. Deze kapitalisatie vind plaats door de rendementen en
risico's van vastgoed samen te vatten tot een aanvangsrendement. Een hoge BAR betekent dat het risicoprofiel van het object hoog
is en des te minder zal een eventuele koper bereid zijn te betalen. In de huidige markt wordt voor dergelijke objecten zoals het
getaxeerd object een Bruto Aanvangsrendement gerealiseerd van 6,50% ‐12,00% sterk afhankelijk van locatie, bereikbaarheid,
functionaliteit en ook onderhoudstaat (zie onderstaande onderzoeksresultaten). Wij achten, mede gelet op de verkochte referenties
en de betere kwaliteit van het pand, de courantheid en locatie een BAR van rond de 9,5% realistisch. Na correctie van
exploitatielasten betekent dit dat de huurwaarde wordt gekapitaliseerd met een (afgeronde) kapitalisatiefactor van 10,6.
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Kengetallen en parameters
BAR k.k.

toepassing

*opbouw Disconteringsvoet/NAR

%

9,42%

ja

‐ Risicovrije obligatierente looptijd 10 jr

ja

Disconteringsvoet/NAR *)

6,20%
7,15%

Inflatie per jaar

1,78%

Markthuur ontwikkeling

toepassing
4,000%

ja

‐ Risico‐opslag type vastgoed

1,00%

ja

n.v.t.

‐ Risico‐opslag locatie

1,00%

ja

n.v.t.

‐ Risico‐opslag object

1,15%

ja

1,52%

n.v.t.

‐ Disconteringsvoet/NAR

7,15%

n.v.t.

Kostenontwikkeling p.j.

2,27%

n.v.t.

** opbouw exit‐yield (v.o.n.)

Disconteringsvoet DCF

7,15%

n.v.t.

‐ Huidige NAR

7,15%

ja

Exit yield (v.o.n.) **)

7,15%

n.v.t.

‐ Opslag veroudering locatie

0,00%

n.v.t.

‐ Opslag veroudering object

0,00%

n.v.t.

3,00%

ja

‐ Op‐/afslag neg/pos huurontwikkeling

0,00%

n.v.t.

‐ Exit Yield

0,00%

n.v.t.

Kosten koper

gehanteerd inflatie‐/bouwkostenindex
‐ BDB index

Gevoeligheid NAR

NAR

Yield

BAR

verschil

Perc.t.o.v. gem.

NAR min 50 basispunten

6,65%

15,04

8,76%

Kap. Factor
11,41 €

Waarde kk
2.150.000 €

150.000

7,50%

NAR min 25 basispunten

6,90%

14,49

9,09%

11,00 €

2.072.000 €

72.000

3,60%

NAR conform waardering

7,15%

13,99

9,42%

10,61 €

2.000.000 €

‐

0,00%

NAR plus 25 basispunten

7,40%

13,51

9,75%

10,25 €

1.932.000 €

68.000

3,40%

NAR min 50 basispunten

7,65%

13,07

10,08%

9,92 €

1.869.000 €

131.000

6,55%

OPBOUW VAN HET NETTO AANVANGSRENDEMENT

NAR & ontwikkeling waarde kosten koper

opslag object
risico
16%

7,80%
7,60%
7,40%

risico locatie
14%

7,20%
7,00%
risico vrij rente
56%

6,80%
6,60%
6,40%

risico type
vastgoed
14%

6,20%
6,00%
NAR

EXPLOITATIELASTEN ONDERLINGE VERHOUDING

OZB eigenaar
9%
assurantiepremi
e
14%

rioolrecht
0%

waterschaplaste
n
2%

beheerskosten
5%

€ 2.150.000
6,65%

€ 2.072.000
6,90%

€ 2.000.000
7,15%

€ 1.932.000
7,40%

€ 1.869.000
7,65%

Exploitatielasten in absolute bedragen
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€‐

€ 33.526

€ 4.288

€ 6.811

€ 2.601

€ 936

€ 103

onderhoudskost
en
70%

BRUTOHUURWAARDE PER ONDERDEEL

Exploitatielasten als percentage van de huur

560,00
44100,00

49350,00

16,76%

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%

5915,00

6,00%
4,00%
2,00%

2,14%

3,40%
1,30%

0,47%

0,05%

0,00%

97160,00
Showroom, entree

magazijn

overige

kantoren

entresol
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11. Marktsituatie landelijk
Om een landelijk beeld te verkrijgen van de vastgoedmarkt zijn, naast de kennis van de taxateur, een aantal bronnen geraadpleegd
waaronder het rapport van NVM Business, ASRE, Vastgoedmarkt, Vastgoeddata en de vastgoeddatabase van Strabo. Deze zijn
samengevat in onderstaande teksten en grafieken.
Lange termijn ontwikkeling van commercieel vastgoed 1990‐2018
Economische groei, de aanhoudend lage rente en positief gestemde toekomstverwachtingen hebben een weerslag gehad op de vastgoedmarkt.
In alle onderzochte segmenten (winkelmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsruimtemarkt en logistieke markt) is er een stijgende vraag zichtbaar. ASRE
(in samenwerking met NVM, Strabo en STIVAD) maakt gebruik van daadwerkelijk gerealiseerde transactieprijzen en maakt middels een hybride
methode, bestaande uit de repeated sale methodiek, hedonische prijs methodiek en de mediaan, een halfjaarlijkse index. Voor 2018 wordt een
totaal beleggingsvolume verwacht van rond de € 20 tot € 21 miljard. Dat is meer dan in het recordjaar 2017. Woningen hebben kantoren daarbij
ingehaald als beleggingscategorie waarin het meest belegd werd. Ook werd meer buiten de randstad belegd. De koopprijzen van bedrijfsruimten,
winkels en kantoren blijven stijgen. Hieronder wordt de index van ASRE/NVM weergegeven:

Trends die verder zichtbaar zijn is een toegenomen slagingskans van transformatie projecten, de verdere opkomst van logistiek vastgoed (zowel
in vraag van eindgebruikers en beleggers, als in nieuwbouw) en het toenemende succes van flexibele kantoorconcepten. Schaarste in ‘prime’
beleggingsopportuniteiten leidt er toe dat meer geïnvesteerd is buiten deze ‘prime’ regio’s en sectoren. Zo is meer buiten de randstad
geïnvesteerd en is er meer in andere categorieën belegd, zoals hotels en zorgvastgoed. Ook was daarbij een toename zichtbaar van kleinere en
‘midkap’ transacties, door een toegenomen activiteit van particuliere beleggers, die veelal ook meer regionaal geworteld zijn en regionaal
investeren. Bron: Taxatiewijzer 2019 ‐ Huurwaardekapitalisatie VNG
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Bron: NVM BUSINESS ‐ Stand van zaken commercieel vastgoed 2018 ‐ datum publicatie februari 2019
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Bron: NVM BUSINESS ‐ Stand van zaken commercieel vastgoed 2018 ‐ datum publicatie februari 2019
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Bron: NVM BUSINESS ‐ Stand van zaken commercieel vastgoed 2018 ‐ datum publicatie februari 2019
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J.

Conceptrapportage

1.

(Eventuele) aanpassingen op
conceptrapportage

2.

Wezenlijke veranderingen in de waarde voor Tussen de waardepeildatum en datum taxatierapport hebben zich geen
of na waardepeildatum
gebeurtenissen voorgedaan of zijn er geen wezenlijke veranderingen
geweest die van invloed (kunnen) zijn op de waarde van het getaxeerde
object .

K.

Overige mededelingen

De conceptrapportage is besproken met de opdrachtgever. De
opdrachtgever heeft geen opmerkingen aan de taxateur geuit die van
invloed zijn geweest op de waardering.

Bij alle professionele taxatiediensten (zowel de volledige taxatie, hertaxatie als markttechnische update) dient de geregistreerde
taxateur ervoor te zorgen dat zijn taxatiewerkzaamheden alvorens het taxatierapport wordt uitgebracht worden onderworpen aan
een plausibiliteitstoets door een controlerend taxateur. Deze controlerend taxateur is daarbij onverkort gehouden aan de
fundamentele beginselen als neergelegd in de Algemene gedrags‐ en beroepsregels van het NRVT, waaronder het fundamentele
beginsel van vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid. De plausibiliteitstoets betreft een toets op aannemelijkheid en
geloofwaardigheid van de professionele taxatiedienst, alsmede een toets of de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming
met de daaraan gestelde eisen (EVS) is uitgevoerd. De controlerend taxateur legt een verklaring af dat hij de plausibiliteitstoets
heeft uitgevoerd, welke verklaring bij dit taxatierapport als bijlage is gevoegd. De controlerend taxateur ondertekent het
taxatierapport niet en is alleen verantwoordelijk voor de plausibiliteitstoets.

L.

Datering en ondertekening

Taxateur

Anthonie Leseman MSRE RT RM

Plaats / Datum

HAREN

Handtekening

Bijlagen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Berekeningen
Fotobladen
Plattegronden
Investeringen & verbouwingen
Kadastrale kaart en uittreksel
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Bodemloket / milieu kaart
E‐Label
Bestemmingsplangegevens / Ruimtelijke plannen
Normblad taxatierapport commercieel vastgoed
Opdrachtbevestiging
Akte van Levering
Plausibiliteitsverklaring
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Berekeningen

Taxatie o.b.v. BAR/NAR methodiek
adres:

Waardepeildatum

Taxateur: Anthonie Leseman MSRE RT RM
Niveau

omschrijving

BVO

VVO

functie
0

Showroom, entree

0

magazijn

markthuur‐

totaal

gem.onderhoud

gem.onderhoud

waarde/m2

huursom

per/m2 BVO

absoluut

496,00

490,00

90,00

44100,00

8,95

4.441,44

2.460,00

2.429,00

40,00

97160,00

8,95

22.028,12

0

overige

92,00

91,00

65,00

5915,00

8,95

823,82

1

kantoren

680,00

658,00

75,00

49350,00

8,95

6.089,07

1

entresol

16,00

16,00

35,00

560,00

8,95

143,27

gem. hw per m²

54,31

197085,00

8,95

1.027,80

perceels grootte

6742

onbebouwd deel grond

2998

parkeerplaatsen

20

overgrond
Totalen

320,00 €

150,00

3.000,00

2678
98,40%

3.744,00

3.684,00

€

Bruto markthuurwaarde

€

33.525,72

200.085,00

Exploitatiekosten
Perc. vd huur

eenheid

bedrag

EXPLOITATIELASTEN ALS PERCENTAGE VD HUUR

20,00%

OZB eigenaar

2,14%

assurantiepremie

3,40%

beheerskosten

1,30%

onderhoudskosten

16,76%

0,214%
0,00
0,01

15,00%

6.810,80

10,00%

2.601,11

5,00%

33.525,72

0,47%

0,00

936,40

rioolrecht

0,05%

103,00

103,00

totaal lasten

24,12%

Netto markthuurwaarde
Yield

BAR/NAR

3,40%

2,14%

1,30%

0,47%

0,05%

0,00%

waterschaplasten

YIELD

16,76%

4.287,82

€

48.264,85

€

151.820,15

factor

N.A.R.

B.A.R.

factor

13,99

7,15%

9,42%

10,61

Waarde VON bedrijfsgedeelte

€

Waarde VON woongedeelte

€

Waarde VON TOTAAL

€

2.123.358,76
‐
2.123.358,76

Correcties
geen correcties

0,00

Totaal correctie
gecorrigeerde waarde v.o.n. bedrijfsgedeelte
Notariskosten / Kad.recht

€.

123.887,25
€.

‐

2,20%

Waarde kosten koper
omzetbelasting ‐ B.T.W.

2.123.358,76

6,20%

gecorrigeerde waarde v.o.n. woongedeelte
Notariskosten / Kad.recht

0,00

0,00
€

0,00%

€

1.999.471,51
‐

af: kosten van overdracht over het recht van erfpacht (6%*17*canon)
totale verkoopwaarde exclusief omzetbelasting ‐ btw.

€

1.999.471,51

MARKTWAARDE (AFGEROND) €
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