
TAXATIERAPPORT ATV LOOI AAN tuinnr.: 104

1 VASTE GEGEVENS VAN TUINHUIS NR: 104

2 BASISPRIJS na indexering:
a. gemiddelde BDB cijfer in 2477 108,4

b. gemiddelde BDB cijfer in 2079 113,9

3 GETAXEERDE GEGEVENS:

b Staat van onderhoud:

Gemiddelde

4 BEREKENING WAARDE OP TAXATIEDATUM:

a Type huisje: 380 x 380 cm = 14,4m2

b Bouwjaar: 18-5-2006
c Ouderdom 13 jaar

d Gebruikt materiaal vu ren

e Nierwprij*./ Taxatie 18-2-24fi € 522,83

f Huidigetaxatiedatum: 71-12-20t9

a Constructie:

1 Dakbeschot incl. gordingen lekkage plek

90o/o

85o/o

2 Dakbedekking B0o/o

3 Buitenwanden 6Oo/o

4 Houtwerk ramen en deuren incl. glas 6Oo/o

5 Vloer Ao/o

57,Qo/o

€ 461 97a GEREDUCEERD BASISBEDRAG NA AFSCHRUVING

b TOESTAND (constructie o/o X staat van onderhoud); 51,3o/o <2Oo/o is afbreken

c HUIDIGE WAARDE CASCO ( oude taxatie waarde minus jaarlijkse afschrijving 60lo) € 467,97

5 FUNDERINGI

127€

Betonplaat: nee

Zandbed: (m2 x dikte x euro) 14,4 0,3 € 29,50

6 KWEEKKAS:

a Aankoop datum N.V.T. aankoop waarde

BDB indexcijfer in: gemid BDB indexcijfer in gemid

b Leeftijd jaar Geindexeerde waarde: €

c

d Materiaal Afmeting: 62

e Staat van onderhoud: Ao/o constructie; Ao/o gemidd Ao/o

f Waarde op taxatiedatum =. afschrijvings waarde x gem. staat van onderhoud

g Fundering: opbouwkosten

ACCOORD
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TAXATIERAPPORT ATV LOOLAAN tuinnr.: 1A4

7 COLLECTIEVE VOORZIENINGEN:

c. riolering complex II + III

8 BOUWKUNDIGEVOORZIENINGEN BINNEN:

Wandtegels rn2

Vloertegels 62
plafond gipsplaten

plafond houten delen

toilet incl deur en wand

toilet compleet

keukenblok lengte: 180 cm + kraan

Bovenkastjes

gips wandplaat 1,25 cm dik
kunststof schroten mz

grenen wand/plafond delen mz
printplaat per

grondhout

isolatie platen per m2

tussenwanden (toilet, kast)

Totaal voorzieningen binnen

Aantal Prijs

€ 150,00

€ 200,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

a. Watermeter: € 55,00
b. riolering complex I: aangelegd in 2006 € 229,05

€ 5

1

1

€ 350 00
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390

10

14

32

1

1

1

4

1

€ 236,40

TA(ATIERAPPORT ATV LOOLAAN tuinnr.: 104

9 TUINAANLEG ETS DIV VOOR:ZIENINGEN BUITEN:
Aantal

grind tegels 50x50
grind tegels 60x40

beton tegels 30x30 per m2

beton tegels 50x50 per m2

beton tegels 40x60 per m2

beton tegels 30x30 stuks

beton tegels 50x50 stuks

beton tegels 40x60 stuks
div. steen soorten

trommelstenen 10x10x6

trommelstenen 15x15x6
patiostenen

getrom. straatstenen 6.5x20x5

opsluitband (palissade) per meter
pastegel

Bergkast

bergkist

compostton

regenton 2stuks, lfunctioneel
windschermen

toegangshek

toegangshek + brievenbus

bakgoot (pvc) mtr.

mastgoot (pvc) mtr. 1 zijde slecht
pergola van trellis en wilgenmat

tuinhek 180x80 geimpr

tuinhek 180x60 geimpr

gaskist

subtotaal

vaste planten

bomen

fruitbomen

coniferen

buxus

gazon m2 zeer slecht, onverzorgd
roos

heesters/struik

klimplanten

buxusheg per meter

klein fruit
diverse

bamboe

subtotaal

€

€

Prijs

€

€

6,00

€ 78,00

8,00

lt,2o

€ 25,60

€ 10,00

€ 25,00

€ 32,00

€ 40,00

€ l7t,ao

15,00

€ 144,00

4,00€

€

€

€ 615,40
IiSLIYg,/TAXA

v.T.v.

0,60

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

28,50€

€

€

€

€

€

€

19

19

5

32

1

5

€ 379,00

Totaal voorzieningen buiten
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TAXATIERAPPORT ATV LOOLAAN tuinnr.: 104

BIJZONDERHEDENI

a, Stand watermeter
b, Oppervlakte tuin

1ms
242 6'12

OPMERKINGEN:
a. Inventaris is niet meegetaxeerd.
b. opgeslagen steenachtige materialen zijn niet meegetaxeerd
c. in het tuindossier zijn geen aantekeningen aangetroffen inzake mogelijke aanpassingen

aan het tuinhuis.
d. Waterleiding en riolering zijn in 2006 aangelegd

CONCLUSIE:

o In het taxatierapport d.d. 18-02-2017 is vermeldt dat de vloer ernstig door vocht is

aangetast wegens onvoldoende ventilatie onder de vloer, Hierop is de taxatiewaarde
aangepast met de vermelding dat de vloer vernieuwd dient te worden.

o Geconstateerd is dat er nog geen ventilatie openingen zijn aangebracht en dat over de

slechte vloer een gelamineerde spaanplaat is aangebracht waarvan de zaagranden niet
geconserveerd ziin.

r De toiletvloer is nog steeds slecht.
r De Bouw- en Tàxatiecommissie vindt dat de vloer gemakshalve is aangebracht en geen

verbetering ten opzichte van het tuinhuis is en heeft de huidige kosten (onbekend) niet
meegenomen in de berekening,

o De taxatiewaarde is gebaseerd op het oude taxatierapport minus de jaarlijkse afschrijving
daarbij is geen indexering en de procentuele aanpassing toegepast.

o Het tuinhuis dient nodig geconserveerd te worden en zo ook het herstellen van de
inbraakschade.

BEREKENING VAN DE TAXATIEPRI.]S:

4 WAARDE TUINHUIS:

5 FUNDERING

6 KWEEKKASJE:

7 COLLECTIEVT VOORZIENINGEN:

8 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN BINNEN:

9 TUINAANLEG EN DiV VOORZIENINGEN BUITEN:

TAXATIEPRI]S

ZEGGE: ACHTTIEN HONDERD en ZEVEN en VEERTÏG EuTo en ZES en TACHTIG EuTOCCNt
x ***xx* * x * **x************** *************** *** ***xx * *i<*** *** ***

De taxatie van tuinnummer > 104 < is uitgevoerd door:

l. Wilhelm

e tA-, L'Lr/'- /àCCe0ni)
li§LJW,/TAXAïË EC0i,1,r,l

V,T.V, LO

€ 467,97

€ L27,44

€

€ 293,05

€ 350,00

€ 615,40

€ 1.847,86

D.J. van der
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