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Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u op uw verzoek de taxatíe van tuin 58, uitgevoerd door de Bouw-en Taxatiecommissie
conform het Taxatiereglement.

De commissie heeft de prijs voor overname vastgesteld op € 706,00
Voor specificatíe verwijs ik naar de bij.lages van deze brief.

De Taxatie is uitgevoerd door Hans Kruit en Daan van Velthoven.

Met betrekking tot de taxatie maken wij de volgende aantekeningen:
a.  lnventaris is niet mee getaxeerd.
b. Opgeslagen steenachtige materialen zijn niet mee getaxeerd.
c. ln het tuindossier zijn geen nota's aangetroffen met betrekking tot renovatie.

Met betrekkíng tot het tuinhuisje en de kweekkas hebben we de volgende toelichtíng:
a.  De Zuidwand, inclusief het hoekverband aan beide uiteinden is in slechte staat (0%).  Dit is bepalend voor
zowel de staat van de constructie (blokhut) als het totaalgemiddelde van de buitenwanden.
Als dit wordt hersteld/vervangen verbetert de staat van het huisje als geheel aanzienlijk.
b. De dakbedekking functioneert als geheel nog wel, maar moet hersteld worden langs de dakranden en bij.
de goten. Ook het mos moet van het hele dak verwijderd worden.
c. De slechte staat van onderhoud van de kweekkas is toegeschreven aan de minimaal 10 gebroken of
ontbrekende ruiten.  Het aluminium frame is bruikbaar.

Met betrekking tot de staat van onderhoud van de tuin hebben we de volgende toelichting:
a.  De tuin vertoont ernstig achterstallig onderhoud.
b.  Rond het huísje is er een hoop losse rommel en grond in plastic zakken achtergelaten.
c.  Het maaiveld van deze tuin ligt erg laag en bestaat uit een kleibodem.  Derhalve is er bij regen al snel
wateroverlast. De nieuwe eigenaar wordt daarom geadviseerd de tuin op te hogen met tuinaarde.

Wíj adviseren de nieuwe eigenaar contact op te nemen met de Tuincontrolecommíssie om plannen voor het

voorzitter BOTax-commissie
ATV Loolaan

Bij.gevoegd: Diverse bijlagen
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Voorzieningen tuinhuisje
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Plafond
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Goten

Bakgoot PVC

M astgoot PVC
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Beplantin8

Bomen

Fruitboom

Andere boom

Stuiken

Klein fruit
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Bamboe pol
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en speeltoestellen ln de tuin worden níet getaxe

Afscheidingen optuingrens   Referentie       Eenheid      Taxatie
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Betontegel 30x30

Betontegel 40x40
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De t.x.tie k uftsevoerd voLpns de ondemande
l.epalhsen van het Tme.egleii`ent.

AmKEL2
De opstallen op een tiiln,  zoals tuinhuisjes,  k`A/eekkastjes,
wndschermen,  e`d., `mrden ln dft reslement beschou`^d
als roerende goederen.

AmKEL8
2.  ln  liet  bepalen van  de taxatieprijs  `A/orden  uitsluitend  die

zaken getaxeerd, welke schrfteliik zr/n aangEmeld en

goedgekeurd.

AmKEl 15
i. AJs basls voor de taxatieprijs djent de te indexeren  door

de verenlglng geaccepteerde bouwpriJs of begroting van de
destljds of de begroting op basLs van lieden gchenteerd te

worden.

2.  De eventuele  indexertng  zal  plaatsvinden  op  basis van  cle
verstrekte  BDB-indexcijfers. Op dEze prljs  \^/orden  enkele

correcties toegepast zoals in de volgcnde artikelen
omschreven worden.

ARTll(EL  16

1. Op de b-slsprijs dlent naar ouderdom te worden
aúeschre\ren mlsen6 onderstaand af§chrijvlngs-tabel,
Íekenlnghoudende  met gehele of gedeehelljke renovatie.

2.  lndien  de afschrijving hoger dan 7S96 ls, dlent  de `^/aaíde

naar beste weten tc worden bepaald.

3. lngeval dat een huis/e bv. bljzondere `/oorzieningen  heeft
en/of zaken die een extra waarde aan liet geheel
toe`Íoegen, dan kan dft woTden meegenomen.

ARTIKEl 17

1. Van het hubje dient de constructiewaarde te worden
tiepaald. ls de bo"/ wkkundlg  uitgevoerd, dan kan de2e op
ioo96 worden gesteld

2. Bij constructiefouten of gebreken \Arordt dit percentage
verminderd overeenkomstig de emst van de

geconstateerde fouten of gebreken  m de constructie.

ARTIKEL  18

1. Voor de bepalins van de staat van liet onderhoud wordt
het tuinhuisje onderverdeeld in de volgende onderdelem

a.  dakbeschot lnclusief gordii`gen;

1). dakbedekklng,.

c. bmenvmnden;
d. ramen, deuren en kozljnen,

e  vloeren en tussenwanden

2. Voor elk van de viif onderdelen wordt een percentage
toegekend, waarbli optim®al onderhoiid teh voor ioo%
Van de vijf eetaoteerde percentiges \^ordt het rekenkundig

gemlddelde genomen.

ARTI KEL 19

1. De m aitikel 17 en 18 gevonden per.entages \mrden met
elkaar vermEn|g`n.ldlgd.  ls de uítkomít 20% of mlnder, dan

kan geacht worden dat het huisj'e dermate bou\^mllrg is,
dat het nlet \oor verkoop gesch)kt ls en dlent het door en
op kosten van de cigenaar te worden afgebroken en
verwijderd

2. lndien het nieuwe lld een plan k.n voorlegsen voor een
algehele renovatíe d3n kan het bestuur afwlJken van een
voon!enomen afbraak.

3` is de uttkomst hoger dan 20% dan kan deze worderi
vermenig\/uldigd mct de volgens artikel 16 gereduceerde

basisprijs

AmlKEL 20

1.  Blj de uftkomst van  artrkel  19 `^/ordt opgeteld  de  prijs van

de fundering`

2.  lndlen  de fundering be5taat iilt een betonplaat met

vorstrand van 60 cm, voorzien van de juiste t)e\A/apenlng,

wordt de prijs vastgesteld door de volgens artikel 7
vastge5telde eenheldsprijs \/oor funderln8.  Op de2e prijs

\Arordt geindexeerd  en  afgeschreven.

3   lndLen de fundering niet uít een betonplaat bestaat, dan

s`elt de Taxatletommissie naar beste weten zelf een priis

ervoo r vast

4.  ALs het  hutsie op grond van  art.kel  19 wegens

boi"alliBheid  moet worden afgebroken dan telt als
taxatiewaarde van de opstal slechts de taxatieprijs van de
fundering.

ARTl1<EL21

Bouwkundige voorzieningen, zoals t)et.mmermgen,
tegelwerk,  veríraöiingen,  plafond, waterleid.ng.  toilet,
aanrecht, riolerlng en andere voorzienlngen, behorende tot
het huisje,  dLenen  naar redclijklieid  te \^/orden  getöxeerd

ARTIKEL 22

Een k"/eekkasje wi]rdt als volgt getaxeerd:

a. de basisprl`s \mrdt verkregen door de art)kelen 6 en  16,

8ehantEerd voor het verkrrjgen van de basisprijs voor
huisJ'es;

b. op deze basisprijs vindt een afscMjving v3n 596 plaats,

afhankclijk van  het gebrulkte  materiaal  kan hleTop  naör

boven of naar beneden afgeweken worden

c. de deugdeliikheid van de constructle, ölsmede de staat
van onderhoud, worden  in procenten uítgedTukt.  Deze

percentages worden met elkaar vermenigvuldlgd;

d. is de ujtkomst van het verkregen percentage 20% of
minder dan dient het kasje door en op kosten van de
eigenaar te worden afgebroken;

e. is de ukkomst rne€r dan 20% dan `^ordt deze toegepast

op de door de afschrijving gereduceerde basispríjs;

f. de príis van eventueel in liet kweekkasje aanwezige
kweektafels, ver`h/ai'mings-  en besproeLlngslnsúllaties  e d.
wordt afzonderliik naar redeliikheid vastgesteld en opgeteld
bij de prlis van  het k`A/eekkasje.

AmKEL23

1. Andere op de tiiln  aan\^/ez.ge zaken,  zoals tegels,

hekwerk, windscliermen e.d. worden rtaar redelijkheid

gctaxeeíd.

2. De prijs v3n op de tuln  aanwezige bomen, heesters, vaste

olanten en gazons \A/ordt vastgesteld op basis van de prijzeti
uit een catalogu5 van een te gcreder naam en faam bekend
staande  handelskwekerij.

Er kan een extr.  reductle op de priis `A/orden toegep.st vi]or

zieke, ver"lderde of te dicht op elkaar staande gewassen

3. De waarde van aanwezige eenjarise gewassen wordt
verwaarloosd.

Toetlditlne op hs bepalen van de pn|5

1-Voorzieningen  in  hEt tuinhuisie,  de tuin  en beplantlng
worden  bii taxatie al!een  meegeteld als ze redelljkerwijs
enlse waarde verteÉ!enwoordlgen  bij overname.  De taxatie
is geen complete inventarisatle van alle voorzieiiinsen en
beplanting

2- ln de getaxeerde prijs per ftem \^.ordt ook de huldlge
staat betrokken  evenals de wel-of-nlet vakkundige

plaatsin8`  Als één of beide slecht zljn, vertegenwciordigen
deze spullen of materialen voor een nleuwe elgenaar geen
waarde.  C)ok de totaalstaat  van  r.iilsje,  kweekkas  en tuin

wegen  mee ln het bepalen van prijzen`

3-Voor de waardebep3Iing van  de  rtLildlge  staat vormen  de
Standaardprijzen  op de forrnulieren  slechts  een

priisrndicatie  die  helpt bij het bepalen van  de  actüele
waa,de.

4-  De w®ardet)epaling  betreft .IIBen  de aanwezige
materialen,  Het e\rentuele werkloon \Íoor plaatsing en/of
installatie  bllJft  buiten  beschouvnng

Werkloon  kan  alleen  onderdeel  zi/n van de totaalprijs  (bliv

bij de tx)uw van het huisie of leverlng v.n de kv/eekkas) als
hiervan  in  het tuindossier de íactuur aanwezig  is

S-  De eaxatle betTeft  alleen  de zlchtbare  delen  op het
moment van taxatie.
M.b `. het huisie:

Als  er (isolatie)lagen zijn  aangebracht op wanden  of

plafond, of als de vloer bedekt is met vloerbedekklnB of
lamrnaat  en  dergelijke afdekktngen te vei`^/ijderen zlin,  dus

nlet is vast te stellen  ls of dit m.b.t. vochtlnwerking  op liet
hout ven de constructie vakkundig  en duurzaam is gedaan,
is de st-at van r`et hout ercmder niet te beoordelen
Beplating op wanden, vloer of plafond draagt daarom niet
bij 3an de waarde aLs deze nLet B aangemeld voúens
Artikel 8,  Ltd 2 efl er seen goedkeuring voor gegeven is,
M.b,t. de .uln:
Best/ating dle verborgen is onder beplanting of grond
wordt niet getaoa:erd

6-Specifieke installaties, t`b.v. water, gas, pompen of
zonnepanelen worden  niet getaxeerd   De vereniging (s bii
overdracht aan een nieuwe eigenaar niet in staat om de
kwalrteit en het al-of-niet goed functloneren van de2e
installaties  te beoordelen.

7-Achtergebleven  bniLkbare roerencle goedcren zoals
tiiinmeubllalr,  gereed5chappen  en speeltoestellen  ln de tuin
worden  niet getaxeeTd

8-  PíiJzen voór 1 januari  2002  werden  in gulclens genotee.d
en worden nu omgerekend valgens de wisselkoers:
EUR  1 = NLG  2.20371

9- Bedragen en berekeningen worden  aúerond op hele
Euro,s_


