
TA(ATIERAPPORT ATV LOOI AAN tuinnr.: 030

1 VASTE GEGEVENS VAN TUINHUIS NR:

2 BASISPRIJS na indexering:
a, gemiddelde BDB cijfer inr 2009 128,6

b. gemiddelde BDB cijfer inr 2020 151,0

30

Geindexeerde waarde; € 2.464,93

3 GETAXEERDE GEGEVENS:

b Staat van onderhoud:

4 BEREKENING WAARDE OP TAXATIEDATUM:

Gemiddelde

a Type huisje: Nostalgie: type Kitzbuhl 5.00 x 3.00 = 15m2

b Bouwjaar 23-8-2009

c Ouderdom: 11 jaar

d Gebruikt materiaal: vuren

e Nieuwprijs / Iaxatie 23-8-2009 € 2.099,00

f Huidige taxatiedatum 3-11-2020

a Constructie

1 Dakbeschot incl. gordingen

90o/o

90o/o

2 Dakbedekking 9Oo/o

3 Buitenwanden 80o/o

4 Houtwerk ramen en deuren incl. glas 80o/o

5 Vloer 90o/o

86,Oo/o

78€1a GEREDUCEERD BASISBEDRAG NA AFSCHRIJVING

b TOESTAND (constructie o/o X staat van onderhoud): 77,4o/o <20olo is afbreken

€ 99c HUIDIGE WAARDE CASCO

5 FUNDERING:

732,75€

Betonplaat: nee

Zandbed: (m2 x dikte x euro) 15 0r3 € 29,50

6 KWEEKKAS:

a Aankoop datum: NVT Aankoop waarde zonder kweektafel NvT

BDB indexcijfer in: 2020 151,0 BDB indexcijfer in: 2020 151,0

b Leeft'rjd jaar Geindexeerde waarde €

c 5o/o

d Materiaal: aluminium Afmeting

e Staat van onderhoud 0o/o constructie Oo/o gemidd. Oo/o

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

g Fundering: opbouwkosten

€
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7 COLLECTIEVE VOORZIENINGEN:

8 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN BINNEN:

Wandtegels ;y12

Vloertegels Jn2

plafond gipsplaten

plafond houten delen.

toilet incl deur en wand

toilet compleet

keukenblok lengte: 120 cm

Bovenkastjes

gips wandplaat 1,25 cm dik

kunststof schroten m2

grenen wand/plafond delen mz

printplaat per

grondhout

isolatie platen per m2

tussenwanden

Totaal voorzieningen binnen

Aantal Prijs

€ 110,00

€ 125,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

a. Watermeter: € 65,00

b. riolering complex I
c. riolering complex II + III € 18,15

€ 83,15

1

1

€ 235 00

Í )J,
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190

150

4L

1

1

8

€ 427,L0
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9 TUINAANLEG EN DIVVOORZIENINGEN 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/grind tegels 50x50 stuks

beton tegels 40x60 stuks

div. steen sooften

trommelstenen 10x10x6

trommelstenen 15x15x6
getrom. straatstenen 6.5x20x5
opsluitband (palissade) per meter
pastegel

Bergkast (kunststof Keter)

bergkist

compostton

regenton

windschermen

toegangshek (metaal)

bakgoot (pvc) mtr
mastgoot (pvc)
pergola

moestuin bakken
gaskist

subtotaal

vaste planten

bomen

fruitbomen

coniferen

buxus
gazon m2 slecht

roos

heesters/struik
klimplanten

buxusheg per meter
klein fruit
diverse

bamboe

subtotaal

00209
€
€
€
€

Prijs

€ 24,60

€ 90,00

€ 40,00

8,50
€ l7,oo

€ zt,oo
€ 108,00

€
€
€

4,O0

€ 598,80

7,5O€
€
€

€
€
€.

€

€

€

56

€
€
€

€
€
€

€
€

€

€

€
€
€

€

L

2

0

7

1B

1

4

€ t7L,7O

Totaal voorzieningen buiten

Pagina 3 van 4

L3,2O

3-1 1- 20

1s'{



TAXATIERAPPORT ATV LOOI AAN tuinnr.: 030

BIJZONDERHEDEN:

a. Stand watermeter

b. Oppervlakte tuin

33

255

63
912

OPIIIERKINGEItT
a, Inventaris en tuingereedschappen zijn niet meegetaxeerd.
b. opgeslagen steenachtige materialen zijn niet meegetaxeerd
c. in het tuindossier zijn geen aantekeningen aangetroffen inzake mogelijke aanpassingen

aan het tuinhuis.

AANDACHTS PUNT:
a. Het verhoogde zandbed onder het tuinhuis wordt omlijst door opsluitbanden welke gaan wijken

waardoor het zandbed iets verschuift. (constructie)
b. Het tuinhuis staat op grindtegels, beton randen zijn voorgeschreven, het gevolg is dat het

(regen) water op de tegels blijft liggen en in de onderste houten rand intrekt. Deze zijn dan ook
plaatselijk aangetast. ADVIES: het tuinhuis iets op te lichten en op rubberen tegeldragers,
te plaatsen dit bevorderd ook de beluchting onder de vloer welke nu niet aanwezig is.
Door gedierte is hier en daar grond ophoping in het tuinhuis zichtbaar.

c. de smalle houten delen in de voorgevel hebben ruimte. Mogelijke oorzaak: het houten deel
boven het kozijn van de dubbele deuren en ramen heeft te weinig speling en kan het krimpen
(natuurlijk proces) niet opvangen. ADVIES.' aan binnenzijde bovenste koplat verwijderen
houten deel boven cle kozljnen over die lengte * 1,5 cm uitzagen. Deuren klemmen.

d. veel vlekken van eerdere vocht doorslagen.
e. Boeidelen zijn slecht
f. Geen tuinnummer bordje aanwezig

BEREKENING VAN DE TAXATIEPRIJS:

4 WAARDE TUINHUIS:

5 FUNDERING

6 KWEEKKASJE

7 COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

B BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN BINNEN

9 TUINAANLEG EN DIV VOORZIENINGEN BUITEN:

TAXATIEPRIJS

ZEGGE: TWEE DUIZEND en TWEE en VEERTIG Euro en ZEVEN en VIIFTIG Eurocent
*x***********************x********x*x*x***********xx*x********

De taxatie van tuinnummer > 030 < is uitgevoerd door:

l. Wilhelm H. Kruit

L+\^^-0-

"l^L;

J*

Eoïïf

€ 992,87

€ L32,75

€

€ 83,15

€ 235,00

€ 598,80

€ 2.042,57

D.J. van der
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