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Den Haag,12 oktober 2021

Geacht Bestuur,
Híerbij ontvangt u op uw verzoek de taxatie van tuin 107, uitgevoerd door de Bouw-en Taxatiecommissie

conform het Taxatiereglement.

De commissie heeft de prijs voor overname vastgesteld op € 958,00
Voor specificatie verwijs Ík naar de bíjlages van deze brief.

De Taxatie is uitgevoerd op 9 oktober 2021 door Hans Kruit, Daan van Velthoven en Jeroen Zandboer.

Met betrekking tot de taxatie maken wij de volgende aantekeningen:
a. lnventaris is niet mee getaxeerd.
b. Uit het tuindossier blijkt niet dat het huidge tuinlid renovatie(s) heeft uitgevoerd.

c. Er liggen zowel binnen als buiten de nodige goede spullen en/of rommel. Dit is niet meegetaxeerd.

Met betrekking tot het tuinhuísje hebben we de volgende toelichting:
a. Dakbeschot: Volledig ingepakt, visueel niet beoordeeld, hout voelt onder afwerking hard aan.

b. Gordingen: Plafond volledig afgewerkt met zachtboard, gordingen niet visueel te beoordelen.

c. Dakbedekking: Singels, sterke mos aangroei, takken naast staande bomen steunen op het dak.
d. Buitenwanden: Wanden zijn afgewerkt met velling schroot welk direct op oude beplating is aangebracht,
onderste beplating visueel niet te beoordelen. Bovenliggend velling schroot gescheurd, afbladderende

verflaag en houtrot aangetroffen. Houtrot aangetroffen in de hoeken achter de af`^Íerklaag van velling

schroot.
e. Binnenafwerking op buitenwand met geverfde triplex plaat.
f. Dakbeschot aan binnenzijde afgewerkt met gesausde zachtboardtegels, enkele hangen los.
g. Vloer: afgedekt met zeil, niet visueel te beoordelen. Vloer voelt stevig aan, loopt af naar achterzijde.
h. Funderingsbalk bij deur aangetast door houtrot.
i. Houtwerk deuren en glas: Houtrot in onderdorpels kozijnen, deurkozijn beschadigd door inbraken.

j. Deurslot ontbreekt/Ís defect.
k. Deur toiletruimte op slot, sleutel niet aanwezig. Deze ruimte, toilet en watermeter zijn níet getaxeerd.

Met betrekking tot de tuin hebben we de volgende toelichting:
a. De tuin is in sterk verwaarloosde staat van onderhoud.

b. De tuingrens aan de achterzijde met tuin 78 is niet erg duidelijk gemarkeerd. Van de groep te hoge bomen

daar die de maximaal toegestane hoogte van 3,5m overschrijden, vallen er twee onder het beheer van tuin
107: Een conifeer (ong. 8m) en een liguster (ong. 6m).

c. ln de hoek grenzend aan tuin 106 en het pad staat eveneens een te hoge conífeer (ong. 6m).
d. Ook de coniferen en laurieren op de tuingrens met tuin 90 in de voortuin zijn te hoog. Hagen op de
tuingrens mogen de hoogte van l,80m niet overschrijden.
e. De bomen en hagen genoemd bij b, c. en d. moeten door het vertrekkende of het nieuwe tuinlid worden

teruggebracht tot een aanvaardbare hoogte.
Hans Kruit
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Ü Geheel van vurenhout
D Vurenhout met hardhouten kozijnen
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52,0
48,4
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1999
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65,8
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voor zover geen onderdeel van de bouw-, verbouw-, of o\/ernameprljs in het tuindossier aanwezig
Door de vereniging gehanteerde unLprijzen /z/.e Arti.ke/ 6, 7, Í6, 2Í/
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Rlolering

Complex 1
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Complex 2 en 3

€ 32,67

Sanitairen keuken

Referentie

Toiletruimte, deur en wand

€ 100,00

Eenheid

Taxatle
•..--:/--.......

Tussenwancl, lengte ............ _ € 40,00 /m

-.----/....---.

Duobloc compleet

.....,._....._._

€ 60,00

Keukenblok, lengte ...l..m..

.....j..O...."...

Bovenkastjes

.....(..Q...._..

mcrócráLbaÁ"bj"LL

Wandtegels
Vloer[egels

Wandbekleding (op de I)uftenwand)
Gipsplaten

€ 2,25 /m2

Schroten kunststof

€ 7,oo /m2

Grenen wanddelen

€ 5,oo /m2

`AiËË*ËËd:::."".Näizr;,mlsolatieplaat
€ 5,00/m2
..
,1AI

mntplaat

€ 2,5o /m2

Laminaat

€ 5,00 /m2

lsolatieplaat

€ 5,0o /m2

Vloerdelen

€ |o,oo /m2

Andereafwerking

L8

2L2^\

teew wawi''áe

Plafondbekleding (ondei. het dak|
Gipsplaat

€ 5,00 /mz

Schroten

€ 5,00 /mz

lsolatieplaat

€ 5,00 /m2

Andere afwerking

Tötaal

11
€....68......

1\ilnmeubllair, gereedschappen en speeltoestellen in de tuln worden nist getaxeerd
Door de verenlglng gehanteerde uni-prijzen Ízje Aríi.ke/ 6, 7, Í6, 2]/

Afscl.eidlngen op tuingrens Referentie
Conifeerhaag

Eenheld

Taxatie

50% eigei`dom van de buren

€ 20,00 /m

Buxushaag

€ 4,00 /m

Beukenhaag

€ 4,00 /m

Grenshek hout 180x80

€ 30,00

Grenshek hout 180x60

€ 25,00

Tuinscherm hout 180xl80

€ 25,00

Tuinscherm hout 180x90

€ 20,00

Andere tu i ngrensafscheiding

Toegangshek

€1o,oo

...J .............. l..Q"..

Bestrating
Betontege l 30x30

€o,2o

Betontege140x40

€0,60

...

Grindtegel 50x50

€1,20

...

Grindtege160x40

€o,9o

Pastege l 20x20

€ 0,20

Trom melstenen 10xlox6

€ 0,15

Trom melstenen 15xl5x6

€ 0,13

...3.Q_ ......... 6 ........

Betontege140x60

Betontege l 50x50

0psluitband

..I.o8.

•.27...

€ 0'60 /m

Div. Stee nsoorten

Houtsnippers

Oppervlakte

€ o,5o /mz

Voorzieningen
Bergkast

Bergkist kww)rs

::::::

1 ..... 2o

Gaskist

€10,00

Regenton

€ 1o,oo

.... 2 ....... _.2,.9

Compostton of -bak

€ 15,oo

..... L ........... J.5: ......

...

......

Plantenbak: hout / alu+glas
Brievenbus

.

€5,00

Pergola

€J3ri

Tuinscherm hout 180xl80

€25,00

Tuinscherm hout 180x90

€ 20,00

...

...::1:::::::

..... 2J2 .......

...

Windscherm overig

Tötaal
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Afmetingen

DooÍ de vereniging gehanteerde uni-prijzen /zi.e A*;ke/ 6, 7, Í6, 2J/

Referentie

Bomell

Eenheid

Taxatie

Frultboom

::;::

Andere boom
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Klein fruit

Conifeerstruik
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€3,00
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€15,00
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Vaste pl3nt
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Klimplant

€4,oo

.-4 .....--.-. È.É -.......
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Hagen (niet als tuingrens)
Conifeerhaag
Buxushaag

€4,00/m

...

Beukenhaag

€4,00/m
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Andere haag
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Toelichting op l.et bepalen van de Firi|s

De taxatle ls ufteevoed volsens de ondensbande
bep.flnsen van hti Tsxatlereslement.

1-Voorzieningen in het tuinhulsje, de tuin en beplanting
AlmKEL 2

ARTIKEL 20

worden bii taxatie alle€n meegeteld als ze redelijke"ijs

De opsta!len op een tuln, zoals tuinriuisjes, kweekkastjes,

1. Bij de uitkomst van artikel 19 wardt opgeteld de prijs van

enige waarde verbegenwoord)gen bij overname De taxatie

windschermen, e.d., worden in dit reglement beschouwd

de fundering.

ls geen complete im/entarisatie van alle voorzieningen en

als roeíende goederen.
ARTIKEl 8

2 in het bepalen van de taxatiepriis worden uitsluftend dle
zaken getaxeerd, welke schrfteliik ziin aangeme]d en

goedgekeurd.

beplanting.

2. li`dien de fundering bestast urt een betonplast met
vorstrand van 60 cm, voorzien van de julste bewapening,

2-In de getaxeerde prijs per item wordt ook de liutdige

`^rordt de píljs vastgesteld door de volgens artikel 7

staat betrokken evenals de wel-of-niet vakkimdBe

vastgestelde eenheidspriis voor fundering. Op deze priis

plaatsing` Als één of beide slecht zijn, vertegenwoordiBen
deze spullen of mater.alen voor een nieuwe eigenaar geen

\h/ordt geindexeerd en aúechreven.
3 indien de funde.ing niet uit een betonplaat bestaat, dan

ARTIKEL 15

1. Als basc voor de tixatleprlj's dlent de te lndexeren door

steft de Taxatiecommlssle naar beste `^eten zelf een priis

e"or vast.
4, Als het huLsie op grond van artikel 19 wegens

3-Voor de waardebepalmg van de huidige staat vormen de
standaardpnjzen op de formulieren slechts een

bou`walllghe.d moet worden afBebroken dan telt als

p.ijsindicatie die helpt bij het bepalen van de actuele

taxatiewaarde van de opstal slechts de taxatleprijs van de

waarde.

de vereriigrng geaccepteerde bouwpriis of begroting van de

destijds of de begrot)ng op besu5 van lieden gehanteerd te

worden.
2 De ~entuele indexerlng zal plaatsvinden op basis van de

fundering.

verstTekte BDB-indexcijfers. Op deze prijs \^rorden enkele

correctles toegepast zoals in de volgende artlkelen
omschreven worden

waarde ook de totaalstaat van huisje, kweekkas en tuin
wegen mee in het bepalen van prijzen.

4- De waardebepaltng betreft alleen de aanwezlge
AmKEL21

materialen. Het eventuele werkJoon voor p[aatslng en/of

Bouwkundige voorzieningen, zoals betimmeringen,

installatie l)lijft buiten beschouwing.

tegelwerk, verrraaiingeii, p]afond, vmerlelding, toilet,

Werkloon kan alleen oi`derdeel zijn veii de totaalprlj§ (bïjv.

ARTIKEL16

aanrecht, rioleting en andere voorzienLngen, behorende tot

1. Op de basispríjs dlent naaT ouderdom te worden

het hi/lsje, dienen naar redelijkheid te worden getaxeerd.

bii de bouw van het huisje of [evering mn de kweekkas) als
hiervan in het tuindossler de factuur aanwezig is.

afseschreven vobens onderstaand afschrijvings-tabel,

rekeninghoudende met gehele of gedeeltelijke renovatle.
2. indlen de atiich.ijving hoger dan 75% is, dient de waarde

AmKEL 22

Een kweekkasje `^rordt als volgt getaxeerd..

naar beste weten te worden bepaald.

a. de basisprijs wordt verkregen door de artikeleii 6 en 16,

3. lnseval dat een hulsje bv. bijzondere voorzieiiingen heeft

gehanteerd voor het verkrijgen van de basispri]s voor

en/of zaken die en extn waarde aan het geheel

huLs/es;

toe`noegen, dari kan dit worden meegenomen.

b. op deze baslsprii.s vindt een afscmjving van 596 plaats,
afhankeliJk van het gebruikte materiaal kan tilerop naar

ARTIKEL 17

boven of naar beneden aúeweken \A/orden

1. Van het huisie dient de constructiewaarde te `A/orden

bepaald. ls de bouw vakkuridig uitgevoerd, daii kan deze op

i0096 worden gesteld.

c. de deugdelijkheid van de constnJctle, alsmede de staat

vari onderhoud, worden in procenten uftgedrukt Deze
percentages worden met elkaar vermenigvuldigd;

2. Bii constructiefouten of gebreken wo/dt dlt percenbge
vermindeíd overeenkomstig de ernst van de

geconstateerde fouten of sebreken ln de coristructie.

d. is de uftkomst van het verkresen percentage 205/® oí

minder dan dient het kasje door en op kosten van de

eigenaar te worden afgebroken;

5-De taxatie betreft al]een de zlchtbare delen op het
moment van taxatie.
M.b.t. het huisie:

AIS er (isolatie)Iagen zjjn aangebracht op wanden of

plafond, of als de vloer bedekt us met v]oerbedekklng of
lammaat, en dergelrjke afdekkingen niet te verwijderen zljn,
dus niet is vast te stellen is of dit m b.t vochtinwerkJng op
het hoüt van de constructle vakkundig en duurzaam is

gedaan.1s de stiiat van het hout ercmder niet te
beoon]elen.
De staat van onderlioud van niet zichtbare (inspecteerbare)

onderdelen wordt setaxeerd op 50%. Als echteí het
vemoeden t)estaat dat de staat slechter ls, zakt ook het
percentage.
M.b.t. de tui"
Bestrating die verborgen is onder beplanting of grond

wordt niet getaxeerd.
AmlKEL 18

e. ]s de uttkomst meer dan 2096 dan wordt deze toegepast

1. Voor de bepaling van de staat van het onderhoud wordt

op de door de afschrijving gereduceerde basispriis;

6-De kosten voor fundering worden vanaf i'uni 2021 niet

f de prijs van ~entueel in het kweekkasie aanwezlge

meer apart ge5pecificeerd maar berekend en aúeschreven
als onderdeel van het bouwwerk Als van de vorúe
overname gespecifice®de kosten bekend zijn woTden deze

l`et tuinh"5je onderverdeeld in de volgende onderdelen:
a. dakbeschot incluslef gordingen;

b. dakbedekkJng,

c. l)uftenwanden;

kweektafels, ver`A/armings-en besproeiingsmstal]aties e.d.

wordt afzonderliik naar redellJkheld vastgesteld en opgeteld
bij de prijs van het kweekkaóie.

in tiet taxatieformulier genoemd ter informatie.

d. ramen, deuren en kozljnen,

7-Specifieke instal[aties, t.b.v. water, gas, pompen of

e. vloeren en tussen`./anden

Ami(EL 23

2. Voor elk van de vijf onderdelen wordt een percentage
toegekend, waarbij optimaal onderhoud teft voor ioo%.
Van de vljf getaxeerde percentages `Arordt het rekenkiindlg

1. Andere op de tiiln aanwezige zaker`, zoats tegels,

getaxeerd.

gemlddelde genomen.

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

AmKEl 19

planten en gazons \^rordt vastgesteld op basis van de priizen

8-Achtergebleven brurkbare roerende goederen zoals

uit een catalogus van een te goeder naem en faam bekend

turnmeubilair, gereedschappen en speeltoestellen in de tuin

staandehandeLskwekerij.

worden niet setaxürd.

1. De in artikel 17 en 18 ge`onden percentages worden met
elkaar vermenlgvuldigd ls de uitkomst 20% of m.Lnder, dan

kan geacht worden dat het huisje dermate bou`^rvallig ls,

dat het niet voor verkoop geschlkt Ls en dlent het door en

hekwerk, Wndschermen e.d. worden naar redelijkherd

zleke, verwllderde of te dicht op elkaar staande ge\A/assen.

vermjderd.

verwaarl"d

voon;enomen afbraak.
3. ls de uí[kornst lioger dan 20% dan kan deze worden

vermenigvuldigd met de volsens artikel 16 geTeduceerde
bas,sp'ijs-

lnstallaties te becH}rdelen.

9-Prijzen vóór 1 janua]i 2002 werden in guldens genoeeerd

en worden omgerekend voLgens de wisselkoers:

3. De waarde van aanwezige egiierige gewassen wordt

asehele renovatie dan kan het bestLiur af`Arijken van een

overdracht aan een nieuw! eigenaar niet in 5taat om de
k\^Í.liteft en het al-of-riiet goed functioneíen van deze

Er kan een extra reductle op de prrjs worden toegepast voor

op kosten van de eLBenaar te worden afBebroken en

2. lndïen het nleuwe lid een plan ken vooTleggen voor een

zonnepanelen woíden niet geeaxeerd. De verenlging is bii

EUR 1 = NLG 2,20371

io- Bedragen en berekenlngen worden aóerond op hele
Euro,s.

