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Geacht Bestuur,

Híerbij ontvangt u op uw verzoek de taxatíe van tuin 63, uitgevoerd door de Bouw-en Taxatíecommissie
conform  het Taxatiereglement.  De Taxatie is uitgevoerd op 12 juni 2021 door Hans Kruit en Daan van
Velthoven.

De commissie heeft de prijs voor overname vastgesteld op € 526,00  (excl. watermeter)
Voor specificatie verwijs ik naar de bijlages van deze brief.

Met betrekking tot de taxatie maken wij de volgende aantekeningen:
a.  lnventaris is niet mee getaxeerd.
b. Sinds de laatste overname in 2012 is er geen onderhoud aan  het tuinhuisje uitgevoerd.

Met betrekking tot het tuinhuisje hebben we de volgende toelichting:
a. Bij de laatste taxatie 9 jaar geleden, aug. 2012, was het huisje al in slechte staat en werd het gewaardeerd
op EUR 150,--  Aan het huidige taxatie van het tuinhuisje is de waarde van de fundering toegevoegd.
De huidige staat van het tuinhuisje is dermate slecht dat het dient te worden afgebroken. Tenzij met een

gedegen onderhoudsplan en begroting door de nieuwe eigenaar kan worden aangetoond dat renovatíe
zinvol  Ís en tot een goed resultaat zal  leiden.

b.  Het toilet (duobloc) oogt in goede staat en is gewaardeerd op EUR 60,--De werking hebben wij echter niet
kunnen controleren omdat de waterleiding is afgesloten.
c.  De watermeter is mogelijk defect.  ls Ín 2018 voor het laatst gebruikt.  Lijkt geblokkeerd en blijft hangen op
lm3.

Met betrekking tot het tuinonderhoud hebben we de volgende toelichting:
a. De tuin is in goede staat van onderhoud.  Het betreft een parkachtige inrichting met gazons, struiken en
bomen. Drie bomen overschrijden echter de maximaal toegestane 3,5m hoogte en worden geschat op sm
hoog. Met name de 2 bomen tegen de grens van tuin 64 moeten worden teruggebracht door het
vertrekkende of het nieuwe tuinlid tot een aanvaardbare hoogte. Dit laatste in overleg met het tuinlid van
tuín 64. Eén boom staat volgens het tuinreglement te dicht op de tuingrens.
b.  Het toegangspad dat drie tegels breed bestraat is (90cm), is aanmerkelijk nauwer vanwege achterstallig
onderhoud aan de hagen door tuinleden van tuinnummer 62 en 64.

Hans Kruit

voorzitter BOTax-commissie
ATV Loolaan
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Bijgevoegd: Diverse bijlagen
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Bouw          100%          100%
1           93,0           94,2
2           86,5            88,7
3           80,4           83,6
4           74,8            78,8
S            69,6            74,2
6           64,7           69,9
7           60,2            65,8
8           56,0            62,0
9           52,0           58,4

10           48,4           55,0
11            45,S             52,8
12           42,8            49,9
13           40,2            47,5
14            37,8            45,2
15           35,6           43,0
16           33,7           41,4
17            32,1             39,8
18            30,5             38,3
19           28,9            36,8
20           27,5            35,4
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30            16,5            24,1
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32            14,9             22,3
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34           13,4            20,6
35             12,7             19,8
36            12,1             19,1
37            11,5             18,3
38            10,9            17,6
39            10,4            17,0
40              9,9            16,3
41              9,4            15,7
42               8,9             15,1
43              8,4            14,5
44             8,2            14,0
45               7,6            13,5

zie Artikel 16, 20
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..5.0„„%   Dakbeschot
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Dag`^/aa rde van later aangebraclite voorz[en]ngen
voor zo\/er geen onderdeel van de bouw-, verbouw-, of overnameprijs in het tuindossier aanwezig

Door de vereniging gehanteercle uni-prijzen /z/.e Arí..ke/ 6,  7,  Í6, 2Í/

Watermeter                                     € 65,00

Sta nd watermeter

Rlolering

Complex 1

Complex 2 en 3

€ 29,76

€ 32,67

Sanitairen keuken                       Referentie      Eenheid      Taxatie

:oj:e:Í::::e::,eeue:enwand       €€í:::::         t         .    6;..
Keukenbiok  compieet                                     €  xx        ...... /......        „ ...... 5T.......

Bovenkastjes                                                  € xx

Wandtegels                                        € 2o /m2

Vloertegels                                          € 20 /m2

Wand bekleding (op de bu.ften`Arand )

Gipsplaten                                         € 2,25 /m2

Schroten kunststof                      € 7,oo /m2

Grenen wanddelen                       € 5,oo /m2

lsolatíeplaat                                      € 5,0o /m2

Andere afwerking

Tussenwand                                 € 8o,oo /m2

Vloerbek[eding (op de ondervloer)

Printplaat                                           € 2,5o /m2

Laminaat                                       € io,oo /mz

lsolatieplaat                                     € 5,oo /mz

Vloerdelen                                    € i2,oo /m2

Andere afwerking

Plafondbekledlng (onder het dak)

Gipsplaat

Schroten

lsolatieplaat

Ande re afwerki ng

Totaal

€ 5,50 /m2

€ 5,00 /m2

€ 5'00 /m2



Voorzieningen tuin

Taxat,etuinenopsta„ennr.t\:3J/,

Tu inmeu bllalr, gereedschappen en speeltoestellen in de tuin worden niet getaxeerd

Door de vereniging gehanteerde unl-prijzen /zi.e Arfrk€/ 6,  7, J 6, 2J/

Afscheidingen op tuingrens  Referentie      Eenheid      Taxatle                50% eigendom van de buren

Conifeerhaag                              € 20,00 /m

Buxushaag

Beukenhaag

Grenshek hout 180x80

Grenshek hout 180x60

Tuinscherm hout 180xl80

Tuinscherm hout 180x90

Anderetuingrensafscheiding

Toegangshek

Bestrating

Betontege l 30x30

Betontege l 40x40

Betontege140x60

Betontegel 50x50

Grindtegel 50x50

G rindtegel 60x40

l'astege l 20x20

Trom me lstene n 10xl0x6

Trom melstene n 15xl5x6

0psluitband

D iv. Steensoorten

€ 4,00 /m

€ 4,00 /m

€ 30,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 0,20

€ 0,60

€ 0,80

€ 0,80

[HE+-+TH+L_+

€1,2o      ...S ..... ::€
€o,9o       ...2 .-....-... Z .......

€0,20        ...

€ 0,15

€ 0,13

€ 0,60 /m

Houtsnippers                                € 0,5o /m2

Voorzieningen

Bergkast

Ber8kist

Gaskist

Regenton

Compostton

Compostbak

Plantenbak hout

Brievenbus

Pergola

Tuinscherm hout 180xl80

Tuinscherm hout 180x90

Windscherm overig

Tútaa'

€ 70,00

Oppervlakte

€25,00       ...

€10,00        ...

€€,:;::     t  .   .   á:
€10,00       ...

.....    Afmetingen

€ 5,00

€ 80,00

€ 25,00

€ 20,00

€  .._...5.Ö .....E



Beplantin8

Taxat,etu,nenopsta,,ennr.:/,/6,3;,

•-_/
--,.  _                  -`

Door de vereniging gehanteerde uni-prijzen /z/.e Arf/'ke/ 6,  7, J 6, 22/

Bomen

Fruitboom

Andere boom

Stulken

Klein fruit

Conifeerstruik

Buxusstruik

Bamboe pol

Andere struik

Planten

Roos

Vaste plant

Klimplant

Referentie      Eenheid      Taxatie

€9,5o....3..„.

`8,50....9.....

€3,30       ...

€8,50       ...

€3,oo       ...2 ......

€:5:Ï"     ,         sq

€3,0o         .„..(" ............. 3 ...... "

€1,50        ".L2_ ........ ".!.8.......

•4,oo.....(...............L(........

Hagen (niet als tulngrens)

Conifeerhaag                               € 20,00 /m

Buxushaag                                      € 4,00 /m

Beukenhaag                                   € 4,00 /m

Gnsveld

Gazon (goede staat)                   € i,io/m2       ...2Ö .......... 9.L .....

Gazon (slechte staat)                 € 0,5o/m2       ..

Diverse

Totaal €....2.11"....11



Taxatie tuin en  opstallen  nr.

g`ai`-.-->
De taxatie ls uftgevoerd volgen§ de onderstaande
bepalingen van het "xatle.eglefiienl

ARTIKEl 2

l}e opstallen op e€n tuin, zoals turiihuisjes, kweekkastjes,
windschermen, e.d„ worden in dit reglement beschouwd
als roerende goedeTen.

AmKEL8
2. ln het bepalen van de taxatiepTiis worden uitsluitend die
zaken getaxeerd, welke schrífteliik zijn aangemeld en

goedgekeun].

AR"KEl 15
1. Als basis vcx)r de taxatieprijs dlent de C indexeTen door

de verenigmg geaccepteerde bouwprijs of begroting van de
destijds of de begroting op basis van heden gehanteerd te
worden.

2. De eventuele lndexering zal plaatsvlnden op basis van de
verstrekte oDB,inde)a:ii.fers. Op deze prijs worden  enkele
comectles toegepast zoals in de volgende artlkelen
omschreven worden.

ARTIKEL  16

1. Op de ba5ispriis dient naar ouderdom te worden

*eschre`ren voúens ondeistaand afschnjvmgs-tabel,
rekeninghoudende met gehele of gede€fteljjke renovatie.

2   indien de afschrijving lioger dan 75%  is, dient de `Araarde

naar beste weten te worden bepaald.

3. lnge\Íal dat een hulsie bv. bijzondere voorzlenlngen heeft
en/of zaken die een extta waarde aan het geheel
toeyoegen, dan kan dft worden meegenomen.

ARTIKEL  17

1. Van het liuisje dlent de constiuctiewaarde te worden
bepaald. Is de bouw vakkundig uitgevoerd, dan kan deze op

100% worden gesteld.

2. Blj constructLefouten of gebreken \Arordt dit percentage
vetminderd overeenkomstig de emst van de

geconstateerde fouten of gebreken in de constructie.

ARTIKEL  18

i. Voor de bepaling van de staat van het onderlioud `mrdt
het tuinhuisie onderverdeeld in de volgende onderdelen:

a. dakbeschot inc]usief gordingen;

b  d.kbedekklng,
c.  buítenwanden;

d. ramen, deuren en koziinen;

e. vloeren en tussenwanden

2. VooT elk van de viif onderdelen wordt een percentage
toegekend, `Araarblj optimaal onderhoud ten voor 100%.
Van de vijf getaxeerde percentages \Arordt het rekenkundlg

gemiddelde geiiomen.

AmlKEL 19

i.  De in artikel 17 en 18 gevonden percentages worden met
elkaar vermen®mld.igd.  ls de uitkomst 20% of mlnder, dan
kan geacht worden dat het huisje dermate bouwvallig is,
dat het niet voor verkoop geschikt is en dlent het door en
op kosten van de eigenaar te worden afgebroken en
verwijderd.

2   lndien het nleuwe lid een plan kan voorleggen voor een

aúehele renovatie d.n kan het bestiiur af`^/iiken van een
vooigenomen afbraak.

3   is de  ultkomst hoger dan  2096 dan  kan  deze `AÍorden
vermenlsvuldúd met de volgens artlkel 16 gereduceerde
baslsprijs.

ARTIKEL  20

1.  Bii de uitkomst van  artlkel  19  woTdt opgeteld  de prljs van

de fundering.

2. lndien de fundering bestaat uft een betonp!aat met
vor§trand van 60 cm, voorzien van de julste bewapening,

wordt de priis vastgesteld door de volgens artikel 7

vasogestelde eentieidspíljs voor fundeTing  Op  deze prij.5

wordt geïndexeeTd en eceschreven.

3. lndien de fundering nLet uit een t)etonplaat bestaat, dan

stelt de Taxatie{ommissre naar tËste weten zelf een prijs
eiwor vast.

4. Als het huisje op grond van artikel 19 wegeris
bou`M/alligheid  moet `Arorden  afgebrokcn dan tert als
taxatiewaarde van de opstal slechts de taxatiepriis van de
fundering`

AmKEL 21
Bouwkundige voorzieningen, zoals betimmeringen,
tegelwe.k, verhaaiinsen, plabiid, waterleidlng, toilet,
aanrecht, rlolering en andere voorzleningen, behorende tot
het hulsie, dlenen naar reden|kheid te \iíorden getaxeerd.

ARTIKEL22

Een kweckkasje wordt als volgt getaxeeíd,

a. de basisprii's wordt verkregen door de artlkelen 6 en  16,

gehanteerd voor het verkrijgen van de baslsprljs voor
hu,sjes;

b. op de2e baóisprijs vindt een  afschriiving van  5% plaats,

afhankellJk van het gebruikte mater.öal kan merop naar
boven of naar beneden afgeweken \^rorden

c. de deugdelijkheid van de constructie, .lsi7iede de 5taat
van onderhoud, worden in procenten uítgedriikt. Deze

percentages worden met elkaaT vermenigvuldlgd,

d. is de unkomst van het verkregen percentage 20% of
minder dan dient het kösje door en op kosten v3n de
eigenaar te worden afgebroken;

e. ls de ultkomst meer dan 2096 dan wordt deze toegepast
op de door de afschrijving gereduceerde basisprljs;

f. de prijs van eventueel in het kweekkasje aenwezige
kweektafels, verwörmngs-en besproeHngsinstallatles e d
`^rordt afzondemjk naar redeljjkheid vastgesteld en opgeteld
bli de priis van het lm/eekkasje

ARTl1(EL23

i. Andere op de tuin aanwezige zaken, zc.als tegels,

hekwerk, windschermen e.d. worden naar redelijkheid

getaxeerd

2.  De priis v.n op de tuin aanwezige bomen, heesters, vaste

planten en gazans woídt vastgesteld op basis van de prijzen
uLt een catalogus van een te goeder naam en faam bekend

staande handelskwekerij.
Er kan een extra reductie op de prijs worden toegepast voor
zieke, verwilderde of te dicht op elkaar staande gewassen

3.  De waarde van aanwezige eeniarige gewassen wordt

verwaarloosd

Toel[chtlng op het bepalen van de piijs

1-Voorzieningen  ln  het tuinhuisj'e,  de tuin en  beplanting
\Arorden  bij taxatie alleen  meeseteld  als ze  redelljkerwlis

enige waarde veftegenwoordisen bij overname   De taxatíe
ls geen comp!ete inventam5atie van alle voorzieningen en
beplanting

2-ln de getaxeerde prijs per item word` ook de huidige
staet betrokken evensls de wel-of-nlet vakkundLge

plaatsing  Als één of beide slecht zijn, vertegen\^/mrdigen
deze spullen of materlalen voor een nieuwe elgenaaí geen
waarde. Ook de totaalstaat van huisie, kweekkas en tuin
wegen mee ln het bepalen van prijzen.

3-Voor de waardebepaling van de huidige staat vomen de
standaardprijzen op de formulieren s]echts een

prijslndicatLe die helpt bii  het bepalen  van  cle  actuele
waarde.

4- De waardebepa[ing betreft alleei` de aanweziBe
materialen. Het eventuele werkloon voor plaatslng en/of
inst.llatie blljft buiten beschouwing.
Werkloon kan alleen onderdeel zij.n van de totaalprijs (bw.
bij de bouw van het hulsje of leveríng van de kweekkas) als
hiervan in  het tuindossier de factuur aanwe2lg ls

5- De taxatie betreft alleen de zlchtbare delen op het
moment van taxatle.
M.b.t.  het t`uisie

Als  er (isolatie)lagen  zijn  aangebracht op wanden of

plafond, of als de vloer bedekt ís met vloerbedekking of
laminaat en derge[r/ke afdekkingen te verwijderen zijn,  dus

niet is vast te stellen js of dTt  m.b.t.  vocr`tinwerkrng op het
tiout van de constructie vakkundig en duiirzaam is gedaan,
is de staat van het hout eronder niet te beoordelen.
Beplating op wsnden, vloeT of plafond draagt daatom niet
bij aan de waarde als deze niet is aangemeld volgens
Artikel 8, üd 2 en er geen goedkeums voor gegeven is`
M  b.t   de tuin:

Bestrating die verborgen is onder beplantmg af grond
wordt niet getaxeerd.

6-De kosten voor fundering worden vanaf Juni 2021 niet
meer apart gespecmceerd maar berekend afgeschreven als
onderdeel van het boi.wwerk  Als van de vo.ige overname

gespetificeerde kosten  bekencl zijn  \^Íoíden deze ln  het
taxatreformuller genoemd ter in formatie.

7-Specrfieke rn§tallaties, t.b.v. water, gas, pompen of
zonnepanelen \^/orden niet getaxeerd. De vereniglng is bii
overdracl`t aan een nieuwe e[genaar niet in staat om de
kwameit en het al-of-niet goed functloneren van deze
installaties te beoordelen.

8-Achtergeble`ren brulkbare roerende goederen zoals
tuinmeubi!aïr, gereeds{happen en speel.oestellen in de tuin
worden niet getaxeerd

9- Prij.zen vóó/ 1 januari Z002 werden in guldens genoteerd
en worden nu omgeíekend volgens de wlsselkoeís:
EUR  1  = NIG  2,20371

io-Bedragen en berekeriingen worden aflercmd op hele
Eu,o'5'


