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Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u op uw verzoek de taxatie van tuin 94, uitgevoerd door de Bouw-en Taxatiecommissie
conform het Taxatiereglement.

De commissie heeft de prijs voor overname vastgesteld op € 3.107,00
Voor specificatie verwijs ik naar de bijlages van deze brief.
De Taxatie is uitgevoerd door Hans Kruit en Daan van Velthoven.

ATV Loolaan

Bijgevoegd:  Diverse bijlagen
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Taxatie tuin en  opstallen nr.

Voorzieningen tuinhuisje

ebnchte
vcw zover geen n de bc"w-,

Watemeter

Sta nd watermeter

Riolerin8

Complex 1

Complex 2 en 3

Sanitair en keuken

€ 65,00

.Oo_a.18..

•6.$7.í..

• 29:,6                      ..LJ].P?.
€ 32,67

Referentie       Eenheid      Taxatie

Toiletruimte, deuren wand                 €  ioo       ...... 1 ........... l.0.0.,.T

Duobloc compleet

Keukenblokcompleet

Bovenkastjes

Wandtegels

Vloertegels

Wand

Gipsplaten

Schroten ku nststof

Grenen wanddelen

lsolatieplaat

Andere afwerking

Tussenwanden

Vloer

Printplaat

Laminaat

lsolatieplaat

Vloerdelen

Andere afwerking

Plafond

G',psp'aat

Schroten

Andere afwerking

lsolatieplaat

Goten

Ba kgoot PVC

Mastgoot PVC

Totaa'

:::     i         3Ï,--
€XX         ...

€ 24 /m2

€ 2]  1 m)-

€2;rs lm2

€ 7 /m2

€ 5 /m `

xx € /m2

yx€/rrïl

€ 80 /m:

€  2,50 /ry,2

xx € /m2

XX € /mz

€  100 /mz

xX € /m2

€ 5,50 /m2

€  5 /m?

xX € /m2

€ 70 /m -`

€ 10,00 /m
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Taxatie tuin en opstawen nr.  /';i :\

Voorzieningen tuin

Afscheidingen optuingrens   Referentie       Eenheid      Taxatie

Conifeerhaag

Buxushaag

Beukenhaag

Grenshek hout 180x80

Grenshek hout 180x60

Tuinscherm  hout 180xl80

Tuinscherm  hout 180x90

Andere tui ngrensafscheid ing

Toegangshek

Bestrating

Betontegel  30x30

Betontegel 40x40

Betontegel 40x60

Betontegel  50x50

Grindtegel 50x50

G ri ndtegel 60x40

Trom melstenen 10xl0x6

Trommelstenen  15xl5x6

0psluitband

Div.  steenscicirten

Voorzlenlngen

Bergkast

Bergkist

Gaskist

F`egenton

Compost.on

Compostbak

Brievenbus

Pergo'a

Tuinscherm hout 180xl80

Tuinscherm  hout 180x90

Windscherm overig

Tbtaa'

xx € /m

€ 2'00 /m

XX € /m

€XX

€XX

€XX

€XX

€ 10,00

€0,20     ...L&|.      ..a.1,80„

€XX         ...

€o,8o     .... 31.      :.25....6.;::

€ 0,80

€  1,20
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€ 0,15

€ 0,13

€ 0,60 /m

XX € /m

€ 70,00
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Beplantin8

Bomen

Fruitboom

Andere  boom

Stuiken

Klein  fruit

Conifeerstruik

Buxusstruik

Bamboe pol

Andere struik

Planten

Roos

Vaste plant

Klimplam

Hagen (nlet als tu]ngrens)

Conifeerhaag

Buxushaag

Beukenhaag

Referentie

€ 9,50

€ 8,50
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Taxatie tuin  en  opstallen nr.

XX € /m

€ 4,00 /m

xX € /m

Grasveld

Gazon`Boedestaa`|                  €L,10|m2        ...LÏ ......... L/,LP`

Gazon (slechte staat)                      XX€/m2       „
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Bedrag afgerond op hele Euro's



Taxatie tuin  en opstallen  nr.
/\

1`. ' á¥
gäËääËï*

I)e taxatie ls uftgevoerd volsens de onderst.ande
bepallngenv.i`hetTaxatleresleiTien`.

ARTlkEL  2

De opstallen op een tuln, zoals tulnhuisjes,  kweekkastjes,
vmdschermen,  e.d , worden in dit reglement beschouwd
als roerende goedereii.

ARTIKEL 8

2   ln  het bepalen  van de taxatiepri]s worden  uitsluitend  dLe
zaken gctaxeerd, welke schrlftelijk zijn aangemeld en

goedgekEurd.

ARTIKEL  15

1   Als basls voor de tiixatiepriis dient de te indoQren door

de vereniglnB geaccepteerde bouwprijs of begmting v.n de
destijds of de begrotrng op basls van heden gehanteerd te
v~rden_

2. De eventuele indenering zal pla3tsvinden op basis van de
verstrekte BDB,(ndoocijfer5  0p deze pTlis worden enkele
correcties toegepast zoals in de voúende anlkelen
omschreven worden

ARTll(EL  16

i. Op de baslsprij's dlent naa. ouderdom te `^rorden

3fgeschre`ren mlsens onderstaand afschrljvlngs-tabel,
rekenlnghoudende  met gehele of gedeeltelljke renovatie.

2. lndïen de afschrljving hoger dan 7596 ls, dlent de waarde
naar beste weten te worden bepaald.

3. lngeval dat een huis/e bv. bljzondere voorzieningen  heeft
en/of zaken die een extra `^earde aan liet geheel
toevoegen, clan kan dft woTden meegenomen.

ARTIKEl 17

1. Van hst huLsje dient de constructiewaardE te worden

tiepaald. is de bou\^/ v3kkundlt  uitgevoerd, dan kan de2e op
ioo% worden gesteld

2. Bii constructiefouten of gebreken \A.ordt dit oercentage
verminderd overeenkomstig de emst van de

geconstateerde fouten of gebretm  in de constriictie.

AmKEL 18

1. Voor de bepaling v.n de staat van het onderlioud wordt
het tulnhuLsie ondervErdeeld in de volgende onderdelen:

a   dakbeschot lnclusief gordingen;

b.  dakbedekklng;

c.  buitenwanden;

d.  rameri,  deuren  en  kozljnen;

e. vloeren en tussenwanden

2. Voor elk van de viif onderdelen wordt een percentaBe
toegekend, waarblj optímaal onderhoud teft vtx)r ioo96.
Van de vtif getaxeerde percentages `AÍordt het rekenkundig

gemiddelde genomen

ARTIKEL  19

1. De ln artikel 17 en 18 ge`/onden percentages worden met
elkaar `rermenlgvuldigd.  Ls de  uítkomst 2096 of minder,  dan

kan geacht worden dat het huisje dermate bouw\rallig is,

dat het nlet voor verkaop geschlkt ls en dient het door en

op kosten van de eigenaar te worden afgebroken en
verwliderd.

2.  Inclien  het  nieu`^/e  lld een  plan  kan voorleggen voor een

algehele renovatle dan kan het bestuLir afwjken van een
vaorgenomen sfbreak

3.  1§  de umcomst  hoger  dan 20%  dan kan  deze `AÍorden

vermenlgwldigd  met de vi]lgens artikel 16 gereduceerde

basisprijs

ARTIKEL 20

i. BIJ de uitkomst van artikel 19 wordt opgeteld de pri/s van

de fundering.

2. lndien de fundering bestaat uit een betonplaat met

vorstrand van 60 crn, worzien van de iuiste bewapentng,
wordt de prijs v.stgesteld door de volgens artikel 7
va5tgestelde eenheidspriis voor funderlng. Op deze priis

wordt geïndexeerd en afges[hreven.

3. indien de fundering nret ult een betonplaat bestaat, dan

stek de Taxatie€ommissie naar beste weten zelf een prijs
ervoor vasl

4. Als het liuisje op grond van artikel  19 wesens
bouw`/al]igheid  moet wotder` aúebroken dari telt als
taxatiewaarde van de opstal Slechts de taxatiepriis van de
fundering.

AmlKEL 21

Bouwkundige voorzieningen,  zoels betlmmenngeii,

•egelwerk, verfraalingen, plafond, waterleiding, toilet,
aaniecht, riolering en andere voorzleningen,  behorende to{
het huisje, dienen  naar redelijkheid te worden getaxeerd.

ARTIKEL 22

Een kweekkösje `^ro/dt  als volgt getaxeerd:

a. de baslsprl`s wordt verkresen door de artikelen 6 en  16,

8ehanteerd voor het verkrijgen van de basisprij! voor
hulsjes,

b.  op de2e basisprijs vindt een  afschrjjving van  S96 plaats,

3fhenkelijk van het gebrulkte materiaal kan hrerop naar

boven of naaT beneden 3fgeweken worden

c. de deugdeliikheid ven de constructie, alsmede de staat

van onderhoud, worden  in pÍoccnten ultgedrukt.  Deze

percentages worden  met elkaar vermenlgvuldigd;

d. is de uitkomst van het verkrcgen peTcentage Z0% of

mlnder dan dient hEt kasje door en op kosten van de
eigenaar te worden 6fgebroken;

e. is de uitkomst meer dan 20% dan wordt de2e toegepast
op de door de afschrijving gereduceerde baslspriis,

f. de pílJs van eventueel in het k`^/eekbsje aariwezlge
kweektafeLs, vemormings- en besproelingsmstallatles  e,d.
wordt afzondei'lijk naar redeliikheid vastgesteld  en  opseteld
blj de priis v.n  liet  k\^/eekkasie.

ARTIKEL 23

1. Andere op de tuin aanwezige zaken, zoals tegels,
hekwetk,  wlndschermen  e.d. \A/orden  naar  redelijkheid

getaxe€rd.

2. De prijs van op de tuin aanwezige bomen, heesters, vaste

planten en gazons wordt vastgesteld op basls van de p.iizen
iiit eern catalogus van een te goeder naam en faam bekend

staandc  handelskwekerij.

Er kan een extTa reductie op de prijs worden toegepast voor
zieke, verwilderde of te dicht op elkaaT staande gewassen`

3   De waarde van aanwezise eenjarrge gewassEn woTdt
verwaarloosd.

Toellddíiis op het bep.len van de pri|s

1-Voorzienlngen  in  het tuinhuisi.e,  de tuln  en beplanting
worden bij taxatie alleen mecgeteld als ze redelijkerwiis
enige \^/aarde vertegenwoordigen bli overname. De t.xatie
is geen complete  ínventarisat]e  van  al]e voorzleningen  en

beplant,n8.

2. In de getaxeerde prlis per nem wordt ook de huidige
staat betrokken evenals de wel.of-niet vakkundlge

plaatslnB. Als één of be)de sletht ziin, vertegenwoordigen
deze spullen of materlalen voor een nieuwe eiBenaar geen
waarde. Ook de totaalstaat van huisie, kweekkas en tuin
wegen mee in het bepalen van prLizen

3-Voor de waardebepalins van de huidige staat vormen de
standa3tdprljzen  op  de formulieren  slechts een

priisindicatie  die  helpt  bii  het bepalen  van  de actuele
wi'arde.

4-De waardebepaling  betíeft  alleen de  aan`^/ezige

materialen   Het eventuele  \A/erkloon voor plaatslng  en/of
installatie blijft buiten beschouwng
Werkloan kan aHeen  onderdeel  zijn  van  de totaalprijs  (biiv.
bjj de bouw van het hu)sje of leverins van de kweekkas) als
mervan m het tuindoss[er de factirur aanwezig is.

S-De taxatie betref( alleen de zichtbare delen op het
moment van taxatie
M.b.t. het t`uisie:

Als er (lsolatie)lagen  zijn  aanBebracht op wanden  af

plafond, of als de vtoer bedekt is met vloerbedekking of
laminaat  en  dergelljke afdekkingen te verwijde.en  ziin,  dus
niet is vast te stellen  is of djt m.b.t`  vochtin\^/erking  op het
hout van de constructie vakkundlg  en duurzaam ls gedaan,
is de staat van het hout eíonder niet te beoordelen.
Bep!atins op `^/anden, vloer of plafond draagt daarom niet
bij aan  de waarde  i)ls de2e nLet  is aöngemeld vo[gens
Artikel 8,  Lid 2 en eT geen goedkeurlng voor gege`m is.
M.b.t. de tuin.

Bestrating die verborgen Ís onder beplantinB of grond
wordt niet Betamerd

6-Specifleke installaties, t.b.v. wate., gas, pompen of
zonnepanelen worden  nlet getaxe€rd,  De vereniging is blj
averdracht aan een nieuwe eigenaar niet in staat om de
kwam:it en het al-of-nLet goed functioneren van deze
installaties te beoo.delen

7-Achtergeble\/en  bruikbare roerende goederen zoal5
tulnmeubilair,  Bereedschapi)en  en  speeltoestellen  in  de tuin
worden  niet getaxeerd,

8.  Priizen vóór  1 iani.ari 2002  werden  in  guldcns eenoteerd

en `^/orden nu omgerekend volgens de wisselkoers.
EUR  1  =  NIG  2,20371

9-Bedragen en berekenLngen \mrden aüerond op hele
Euro's.


