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Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u op uw verzoek de taxatie van tuín 66,  uitgevoerd door de Bouw-en Taxatiecommissie
conform het Taxatiereglement.

De commissie heeft de prijs voor overname vastgesteld op € 3.200,00
Voor specificatie verwíjs ik naar de bijlages van deze brief.
De Taxatie is uitgevoerd op 12 j.uni 2021 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 betrekking tot het tuinhuisje hebben we de volgende toelichting:
a. Bij de blokhut díe dateert van 2003 treffen we met name aan de onderkant van de wanden houtrot aan,
evenals Ín de onderzíjde van het hoekverband. Dit betekent dat voor de constructie het einde van de
levensduur in zicht is. Als dit echter wordt hersteld/vervangen, verbetert dat de staat van het huisje als

geheel beduidend.  Het dak, de gordingen en dakbedekking zijn in goede staat.
b. De staat van de vloer is niet te inspecteren omdat deze is afgedekt met laminaat. De vloer voelt niet
stevig.  Het is goed mogelij.k dat ook in de vloer houtrot aanwezig is.

Met betrekking tot de tuin hebben we de volgende toelichting:
a.  De tuin is in goede staat van onderhoud.  Een oppervlakte van 88m2verdeeld over 3 velden is bedekt met
houtsnippers.
b. De oppervlakte van de tuin bestaat uit 2 delen: Het deel binnen de heg (8,80m breed) en de strook buiten
de heg, langs de Schenk (2,50m breed). Dit laatste deel is afgedekt met zwart landbouwplastic als
onkruidbestrijding.
Omdat dit deel, gezien vanaf de voetgangersbrug (openbare ruimte) gezichtsbepalend is voor het
verenigíngsterrein, stelt de BOTax-commissie voor om de huidige of de njeuwe eigenaar te verplichten dit te
zwarte plastic verwijderen. De níeuwe eigenaar zal aandacht moeten geven aan dit deel van de tuin.

Hans  Kruit

voorzitter BOTax-commissie
AIV Loolaan
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Bijgevoegd: Diverse bijlagen
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na  afschrijving
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huid ige toestand

n

Iml. kosten fundering
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Afschrijvingspercentage  X 0,01  +

100%          100%
93,0           94,2
86,5            88,7
80,4           83,6
74,8            78,8
69,6           74,2
64,7           69,9
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Indexering
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*

103,7
102,4
99,8
98,1

95,0
92,7
90,4
88,4
87,2
86,2
84,1
82,8
81,9
80,5
79,5
77,9
75,3
72,1
70,3
68,8
67,3
65,8
64,5
63,2
61,6
57,3
55,2
S3,2
51,9
51,3
51,0
51,2
51,1

50,0
48,4
47,0
44,4
41,6
39,1
37,5
36,0
33,7
31,0

zie Artikel  15

De CBS-Cpl index is

vanaf 2000 in de

plaats gekomen van
de BDB-1ndex.

zie Arüla!I 6

Kosten voor fundering
zijn toegevoegd

Hoogste lndex              lndex bouwjaar                    Basisprijs

€ ..zz6Í'..

Basisprijs
na afschrijving

Factor
huidige toestand

o,  ..l..O.O ......

€.J.6.6.8...

Taxatie kweekkas

lnventaris

€ ..n.w..L..

€ ..L.66.8 ....11



Dag`Araarde van later aa ngel)racme voorzieningen
voor zover geen onderdeel van de bouw-, verbouw-, of overnameprijs in het tuindossier aanwezig

Door de vereniging gehanteerde uni-prijzen /z/.eArtike/ 6,  7, ]6, 2Í/

Watermeter

Sta nd watermeter

Rlolering

Complex 1

Complex 2 en 3

Sanitair en keuken

Toiletruimte, deur en wand

Duobloc compleet

Keukenblok complee€

Bovenkastjes

Wandtegels

Vloertegels

€ 65,00

-...     I..H.G...

€ 29,76

€ 32,67

Referentie       Eenheid      Taxatie

€  1oo,oo         ...... ' .......... i..O.C) ......

......&.o......."°€'°£      '!        /o¢   ÍÍ4" h~t~re.hhúwLcí)

€xx       .„

€2o/m2.....1............2Ö......

€2:Olml       ..

Wand bekleding (op de bultei"/a nd)

Gipsplaten                                         € 2,25 /m2

Schroten kunststof                      € 7,oo /m2

Grenen wanddelen                      € 5,00 /m2

lsolatieplaat                                     € 5,0o /m2

Andere afwerking

Tusse nwand                                 € 8o,oo /m2

Vloerbekleding (op de ondervloer)

Printplaat                                          € 2,50 /m2

Laminaat                                       € io,oo /mz

lsolatieplaat                                     € 5,00 /m2

Vloerdelen                                     € 12,oo /m2

Andere afwerking

Plafondbekleding (onder het dak)

Gipsp'aat

Schroten

lsolatieplaat

Andere afwerking

1Ötaal

£ 5,50 /m2

€ 5,00 /m2

€ 5,00 /m2

.....29......

€...È1.O,Q....E



i_á_x_atietuinenopsta"ennr.L,,/66.\,
pagma  \\:[ ,,,       voorzíenjngen tuin                                   `\''`'  `tá=ffiËËËËË¥``g

Tuinmeubilair, gereedscl`appen en speeltoestellen in de tuin worden niet getaxeerd

Door de vereniging gehanteerde uni-prijzen /z/.eA~i.ke/ 6,  7, Í6, 2Í/

Afscheidingen op tuingrens  Referentle      Eenrieid     Taxatie                50% e[gendom van de l.uren

Conifeerhaag

Buxushaag

Beukenhaag

Grenshek hout 180x80

Grenshek hout 180x60

Tuinscherm hout 180xl80

Tuinscherm hout 180x90

€ 20'00 /m

€ 4,00 /m

€ 4,00 /m

€ 30,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 20,00

Andere tuingrensafscheid i ng

Toegangshek

Bestnftlng

Betontegel 30x30

Betontegel 40x40

Betontegel 40x60

Betontegel 50x50

Gri ndtegel 50x50

G ri ndtegel 60x40

Pastegel 20x20

Trommelstenen loxl0x6

Trommelstenen  15xl5x6

0psluitband

Div. Steensoorten

Houtsnippers

Voorzleningen

Bergkast

Bergkist

Gaskist

Re8enton

Compostton

Compostbak

Plantenbak hout

Brievenbus

Per8ola

Tuinscherm hout 180xl80

Tuinscherm hout 180x90

Windscherm overig

Totaal

€  1o,oo         .... J .............. 1.0.......

€o,2o      .36,0....... ].0.......

:::::     'r         .`'j'''

í4äí
€ 0,80

€ 1,20

•o.9o      ...q.

.......83._..

.......&3....._

•.-....42....-

io,m      ..i.`.i.oL .... ` ....2.2.

€0,15       ...

€ 0,13

€ O,60 /m

€o,5o/m2      .:88             Á`ï       opperviakte     3   `ÍL\ÁeA4,LO+Afl\.8sm]

€7o,oo....2_............5.o.....

€25,oo.....L."...........lr.....

€€1::::       4...            3s.

€2J,,m      .-.2 -...--.... HO ......

€ 10,00

'5'a9
€ 5,00

€ 80,00

€ 25,00

€ 20,00

íke[er 2S-,  sh4wáieb`}  2S)

í.           9a       Afmetingen     `XLm   ,hontte30cm
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í,'`6èTaxatie tuin en opstallen  nr.

Bep,anting                                           .-l `' èää

Door de vereniging gehanteerde uni-prijzen /z/.e Arí/.ke/ 6,  7, J6, 2Í/

Bomen

Fruitboom

Andere boom

Stuiken

Klein fruit

Conifeerstruik

Buxusstruik

Bamboe pol

Andere struik

Planten

Roos

Vaste plant

Klimplant

Referentie      Eenheid      Taxatie

ió7.

€3,00       ...

€15,00       ...

•6,oo       Ä            2.ï

€3,00       ...

:::::        4 .....  l.á.             ídruúvïen)
Hagen (nlet als tuingrens)

Conifeerhaag                              € 20,00 /m

Buxushaag                                      € 4,00 /m

Beukenhaag                                  € 4,0o /m

Gnsveld

Gazon (goede staat)                  € i,io /mz

Gazon (slechte staat)                 € o,5o /mz

Diverse

1btaal 11



Taxatie tuin en opstallen nr.

_-...

De taxatle b ungevoed volgens de oiidectaande
bepanneen van het "xatlereglement.

ARTIKEL 2

De opstal]en op een tuln, zoals tulnhuisies, kweekkast]es,
windschermen, e.d., \^/orden in dit reglement beschouwd
aLs merende goedcren.

ARTl1(EL8

2. ln het bepalen van de taxatieprljs \iíorden unsluitend die
zaken getaxeerd, welke schrftellJk zljn aangemeld en

goedgekeurd.

ARTIKEL  15

1. Als basLs voor de taxatieprijs dient de te lndmren door

de verenisins geaccepteerde bou`^iprij§ of begrotlng van de
dest)jds of de begroting op basis van heden gehanteerd te
worden.

2.  De eventuele indexering zal plaatsvinden op basis van de
verstrekte aDB-lndemijfers. Op deze i]rij§ worden enkele
correctres toegepast zoals ln de volgende artikelen
omschre\/en worden.

ARTIKEL16

1. Op de baslsprlis dient naar ouderdom te worden
afgeschreven voúens onderstaand afschrijv.ngs-tabel,
rekeninghoudende met gehele of gedeeltelijke renovatie.

2. indlen de afschrijving hoger dan 7S96 ls, d)ent de waarde

n3ar beste weten te worden bepaald.

3. lnge`el dat een hulsje bv. biizondere voorzienrngen heeft
en/of zaken dle een extp waarde aan liet geheel
toe`Íoegeii, dan kan m \A/orden meegenomen.

AmKEL 17
1. Van het huisi.e dlent de constTuctie`^raarde te worden

bepaald. 1§ de boiJw vakkundig uitgevoerd, dan kan deze op
i0096 worden gesteld.

2. Bij constructiebuten of gebreken \^/oTdt dit percentage
vermiiiderd overeenkomstig de ernst van de

geconstateerde fouten of gebreken in de coiistructie.

ARTIKEl 18

i. Voor de bepaling van de staat van het onderhoud wordt
het tuinhiJisje onde.`/erdeeld in de volgende onden]elen:

a. dakbeschot lnclusref gordingen;
b. dakbedekking;

c. buitenwanden;
d. ramen, deuren en kozijnen;
e. vloeíen en tussenwanden

2. Voor elk van de vljf onderdelen wordt een p€rcentage
toegekend, `Araarbij optlmaal onderhoud telt voor i0096.
Van de vijf getaxeerde percentagë wordt het rekenkundig

gemiddelde genomen.

ARTIKEL  19

i. De in artikel 17 en 18 gevonden percentaBes worden met

elkaar vermenigvuldigd. ls de uitkomst 2096 of minder, dan
kan gea€ht \^/orden dat het hui§je de.mate bou`walllg is,

dat het nlet voor verkoop geschikt Ls en dlent het door en
op kosten van de eq!enaar te worden afgebroken en
verw)Jderd.

2. lndien het n[euwe lld een plan kan voorleggen voor een

algeliele rei`ovatie dan kan het bestuur af`Arijken van een
voon}enomen afbraak.

3. ls de uítkomst hoger dan 2096 dan kan deze worden
vem`en|g`/uldlgd met de volgens aitikel 16 gereduceerde
basispriis.

ARTIKEL 20

1. Bii de uíftomst van artlkel 19 wordt opgeteld de prijs van

de fundering.

2.  lndlen de fundering bestaat uit een betonplaat met
vorstrand van 60 cm, voorzien van de iuiste bewapenlng,
`^tordt de prijs vastsesteld door de voúens artikel 7
vastsestelde eenheldspriis voor funderín8. Op deze priis
wordt geïndexeerd en afgëchreven.

3.  lndien de fundering niet uft e€n betonplast bestaat, dan
stelt de Taxötieoommíssle naar beste weten zelf een prijs
ervoor vast.

4. Als het huLsie op grond van artikel 19 wegens
bou`^rvamglield moet worden afgebroken dan tett als
tixatiewaarde van de opstil slechts de taxatieprlJs van de
fundering.

AmKEL 21
Bouwkundlge voorzieningeii, zoals betimmeringen,
tegelwerk, veífraalingen, plafond, wa¢rleldlng, toile.,
aanrecht, rioleTins en andere voorzren!ngen, behorende tot
het huisje, dienen naar redelijkheid te worden getaxeerd.

ARTIKEl 22

Een kweekkiisje won]t als volgt getaxeerd.

a   de baslsprijs wordt veTkregen door de artlkelen 6 en 16,

gehantërd voor het verkrijgen van de basisprijs vooT
huisjes;

b.  op deze basispíijs v.ndt een  afschrijving van 596 p!aats,

afhankelijk van het gebruikte materiaal kan hlerop naör
boven of naar beneden aúe`^/eken worden

c. de deugdeliikheid van de constructie, alsmede de staat
van onderhoud, worden Ín procenten uitgedrukt. Deze

percentages worden met elkaar vermenrgvuldúd;

d. is de uitkomst van het verkregen percentase 20% of
miiider dan dlent het kasje door en op kosten van de
eigenaar te worden afgebroken;

e. is de u.rtkomst meer dan 20% dan wordt deze toegepast
op de door de afschrijving gereduceerde baslsprljs,.

f. de prijs ven eventueel in het kweekk3sje aanwezige
kweektafeLs, veíwörmings-en besproellngsjnstallatres e.d.
wo.dt afzonderlljk naar redelijkheid vastgesteld en opgeteld
bri de prip van het kweekkasje.

ARTIKEL 23

1. Andere op de tuin aanwezige zaken, zoals tegels,

hekwerk, windschemen e.d. `^roíden naar redelijkhejd

getaxeerd.

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

planten en gazons wordt vastgesteld op basis van de ori]zen
i.1t een catalogus van een te goeder naam en faam bekend

staande handelsk\^Íekerii

Er kan een extra reductie op de prijs \^/orden toesepast voor

zieke, verwilderde oí te drcht op elkaar staande Bewassen

3. De waarde van aanwezige eenjarise gewassen wordt
verwaarloosd.

Tbellch6ng op het bepslen vai. de prijg

1-Voorzieninsen ln het tuinhuisie, de tuin en beplanting
`^/orden  bij taxatie alleen meegeteld als ze redelijkerwiJs
enige waarde vertege"/oordigen bij o`/emame.  De taxatle
is geen complete iiiventarBatie van alle voorzleningen en
beplanting

2- in de getaxeerde prijs per item wordt ook de hutdige
staat betrokken evenals de `^Íelú-niet vakkündúe
plaatsing. Als één of belde slecht zijn, vertegen`^roordcen
deze spullen of materialen `oor een nleuwe eigenaar geen
\^/aarde. Ook de totialstaat van huisje, kweekkas en tüin
\Aregen mee ln het bepalei` van prijzen.

3-Voor de waardebepallng van de huidige staat vormen de
standaardprijzen op de formülleren slechts een

prljslndicatie die helpt bij het bepalen van de a€tuele
waarde.

4-De `Araardebepalmg betreft alleen de aa"/ezBe
materialen   Het eventuele werkloon voor plaatsing en/of
lnstallstie  blij.ft buften  beschouwing.
Werkkmn k.n alleen ondedeel zijn van de totaalpíljs (biiv
bii de bouw van het huisje of leverlng van de kweekl(as) ab
hiervan  in  het tülndossieT de factuur aanwezlg  is.

5-l)e taxatie betreft alleen de zichtbóre delen op liet
moment van taxatie.
M.b.t. het  huis[e.

Als er (isolatie)lagen zijn aangebracht op wanden of

plafond, of als de vloer bedekt 6 met vloerbedekking of
lamineat en dergellJke afdekkingen te verw)jderen zrin, dus
niet is vast te stellen is of dit m.b t  vochtlnwerking op het
hout van de constructie vakkundig en duurzaam is gedaan,
is de staat wr` het hout eronder niet te beoordeleii.
Beplating op `^Íanden, v)oer of plafond dr3agt daatom niet
bij aan de `^/aarde als deze niet is aangemeld volgens
Artrkel 8, Lid 2 en er ge€n goedkeutins voor gegeven is.
M .b.t.  de tuin :

Bestrating die verborgen is onder beplanting of grond
wordt niet getaxeerd.

6- De kosten voor fundering \A/orden vanaf junl 202i nlet
meer apart gespec.ficeerd maar berekend afgëchTe`¢n 3ls
onderdeel van het boiiwwerk, Als van de vor¢e ovemame

gespecificeeíde kosten bekend zljn woden deze in het
taxatieformuller genoemd ter in formatie.

7-Specifieke instal]aties, t.b.v. water, ga§, pompen of
zonnepanelen wotden niet getaxeerd. De verenislng k blj
overdra€ht aan een nleu`mg elgenaar niet in staat om de
kwa]fteft en het 3lú-niet goed functk}neren van deze
installatles te l)eoordelen.

8-AchterBebleven brurkbare roerende goederen zo3b
tummeubilair, gereedschappen en speeltoestellen ln de tuin
worden niet getaxeerd.

9-Prijzen vóór 1 januari 2002 werden in guldens genoteerd
en worden nu omgerekend volgens de wisselkoers:
EUR 1 = NLG  2,20371

io- Bedragen en berekaiingen worderi aúerond op hele
Eum'5_


