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Samenvatting

Objectgegevens
Straat
Plaats

: Kasteel Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71,
72, 75 en 77 - 79
: ‘s-Hertogenbosch

Type object
Grootte
Parkeerplaatsen
Eigendomssituatie
Kadastrale aanduiding

: woningcomplex (19 appartementen)
: 3266 m² g.o.
: 35 plaatsen binnen
: volledig eigendom in appartementsrechten
: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie R, nummers 3150 A2, A3, A4, A5,
A24, A30, A32, A40, A51, A53, A54, A57, A59, A60, A61, A67, A68, A69, A73,
A77

Huurdersgegevens
Aantal huurovereenkomsten
Leegstandspercentage
Gem. resterende huurtermijn
Huurprijs per jaar
Markthuur per jaar

: 20
: 0%
: onbepaalde tijd
: € 302.076
: € 308.492

Marktwaarde en rendementen
Inspectiedatum
Waardepeildatum

: 7 november 2017
: 7 november 2017

BAR k.k. op huurprijs
BAR k.k. op markthuur
IRR

: 4,87%
: 4,98%
: 8,00%

Marktwaarde k.k. € 6.200.000
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A. Waardebrief
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Duinweide Investeringen N.V.
T.a.v. de heer M. van der Haven
Henry Dunantweg 15
2402NM Alphen aan den Rijn

Savills Taxaties
Claude Debussylaan 48
1082 MD Amsterdam
Postbus 75849
1070 AV Amsterdam
T: +31 (0) 20 301 2020
F: +31 (0) 20 301 2002
www.savills.nl

Amsterdam, 28 augustus 2018

Geachte heer van der Haven,
In overeenstemming met de opdrachtbevestiging van 13 augustus 2018 met referentie 18140 hebben wij
de waardering uitgevoerd van de appartementsrechten van de woningen gelegen aan de Kasteel
Beeckendael in ‘s-Hertogenbosch per 7 november 2017 ten behoeve van prospectus doeleinden.
Het object is op 7 november 2017 geïnspecteerd door M. Onderstal en J.J.C. van der Grinten. Wij hebben
het gehele object extern geïnspecteerd. Voor de waardering hebben wij aangenomen dat er geen
veranderingen aan het object zijn opgetreden tussen de inspectiedatum en de waardedatum of tussen de
waardedatum en het moment van rapportage.
De taxateurs met MRICS of FRICS kwalificaties zijn RICS Registered Valuers. Wij bevestigen dat de
taxateurs beschikken over voldoende lokale en nationale kennis van de specifieke markt en voldoende
vaardigheden hebben om de waardering uit te voeren.
De taxateurs hebben de waardering objectief en onbevooroordeeld uitgevoerd. Zij hebben geen connectie
of betrokkenheid met het onderwerp van de taxatieopdracht of de partij die de opdracht geeft.
De waardering is uitgevoerd volgens de taxatierichtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors
RICS Valuation - Global Standards 2017 (‘RICS Red Book’), van toepassing vanaf 1 juli 2017.
Eveneens is de waardering uitgevoerd conform de toepasselijke reglementen van het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT).
M. Onderstal is Register Taxateur en als zodanig ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van het
NRVT. J.J.C. van der Grinten is niet ingeschreven in het Groot Zakelijk Register van het NRVT. Echter,
gezien de aard van het object en de ervaring van de taxateur in dit segment, acht de taxateur zich voldoende
bekwaam om de waardering en de inspectie uit te voeren.
Naast deze waardebrief ontvangt u tevens de uitgangspunten die van toepassing zijn op deze waardering
en het taxatierapport met bijlagen.
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Marktwaarde
Bij de waardering hebben wij het waardebegrip ‘marktwaarde’ gehanteerd.
Definitie marktwaarde:
‘Het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper
na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij
de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.’
Met inachtneming van het bovenstaande en de inhoud van het taxatierapport hebben wij per 7 november
2017 de volgende waarde aan het object toegekend:

€ 6.200.000 k.k.
(zes miljoen tweehonderdduizend
euro kosten koper)

Met vriendelijke groet,

mr. M. Onderstal MSRE MRICS RT REV
RICS Registered Valuer
Savills Taxaties

J.J.C. van der Grinten MSc RT
Savills Taxaties
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B. Uitgangspunten
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Onderstaande uitgangspunten zijn op deze waardering van toepassing, tenzij in de rapportage uitdrukkelijk
anders is vermeld.

1.

Bouwkundige en technische staat

Bij de inspectie hebben wij op basis van de direct zichtbare delen een idee gevormd over de staat van
onderhoud. Wij zijn ervan uitgegaan dat er geen bouwkundige of technische gebreken zijn.
Als u inzicht wilt verkrijgen in de bouwkundige en technische staat van het object, adviseren wij u hiernaar
onderzoek te laten verrichten.

2.

Verontreiniging

Wij zijn ervan uitgegaan dat er geen sprake is van verontreiniging van grond of grondwater van het object,
dat er zich geen olietanks of andere objecten of stoffen in de grond bevinden die de waarde kunnen
beïnvloeden en dat in het object zelf geen asbest of andere materialen zijn verwerkt die door schadelijkheid
van invloed kunnen zijn op de waarde. Hier hebben wij geen onderzoek naar verricht. Als toch zou blijken
dat er vervuiling bestaat dan dient onze waardering aangepast te worden.
Als u inzicht wilt verkrijgen in de aanwezigheid van schadelijke stoffen, adviseren wij u hiernaar onderzoek
te laten verrichten.

3.

Eigendomssituatie en beperkingen

Wij hebben beperkt onderzoek verricht naar eventuele bijzonderheden voortvloeiend uit de titel van
aankomst, eventueel toepasselijke algemene of bijzondere erfpachtvoorwaarden of andere bedingen of
rechten van derden. Echter, als u zekerheid wilt krijgen omtrent beperkingen zoals kettingbedingen,
erfdienstbaarheden, gebruiks- of vervreemdingsbeperkingen adviseren wij u dit te bespreken met een
juridisch adviseur.
Wij zijn ervan uitgegaan dat het object vrij is van hypotheken, zakelijke rechten en beslagen.

4.

Vereniging van Eigenaars

Als het gewaardeerde een appartementsrecht betreft, hebben wij alle consequenties die voortvloeien uit de
statuten en de afspraken van de Vereniging van Eigenaars buiten beschouwing gelaten. Ook hebben wij
geen rekening gehouden met eventuele schulden of tegoeden van de vereniging.

5.

Ontvangen informatie

Wij zijn ervan uitgegaan dat de door ons ontvangen gegevens juist en volledig zijn.

6.

Voorschriften

Wij zijn ervan uitgegaan dat op de waardedatum het object en het huidige gebruik voldoen aan alle
overheidsregels.
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7.

Plaatselijk geldende regelingen

Wij hebben geen onderzoek verricht naar plaatselijk geldende regelingen zoals verordeningen of gevoerd
overheidsbeleid. Wij zijn ervan uitgegaan dat hieruit geen bijzonderheden voortvloeien die de waarde van
het object beïnvloeden. Wel hebben wij kennis genomen van het bestemmingsplan.
Echter, als u volledig inzicht wilt verkrijgen in de plaatselijk geldende regelingen, adviseren wij u dit te
bespreken met een juridisch adviseur.

8.

Omzetbelasting

Als door een huurder geen omzetbelasting over de huursom wordt betaald, hebben wij rekening gehouden
met BTW-verlies over de exploitatielasten. BTW-verlies over de investeringskosten en de aankoopprijs
hebben wij buiten beschouwing gelaten.
De aan ons verstrekte gegevens omtrent BTW-compensaties zijn in de berekening meegenomen.
Als u inzicht wilt verkrijgen in de consequenties van de huidige en toekomstige fiscale wet- en regelgeving,
adviseren wij u dit te bespreken met een fiscaal adviseur.

9.

Oppervlakten

Wij zijn ervan uitgegaan dat de verstrekte oppervlakten juist en conform NEN-2580 zijn.
RICS stimuleert het gebruik van oppervlakten die zijn vastgesteld op basis van de International Property
Measurement Standard. Echter, aangezien in de Nederlandse markt de NEN-2580 meetstandaarden
verreweg het meest gebruikelijk zijn, zijn onze waarderingen gebaseerd op oppervlakten die zijn vastgesteld
conform de NEN-2580 meetstandaarden.

10. Machines en installaties
In de waardering hebben wij rekening gehouden met de gebouwgebonden installaties. Machines en
installaties die niet tot de gebouwgebonden installaties horen, hebben wij buiten beschouwing gelaten.

11. Huurdersaanpassingen
Wij zijn ervan uitgegaan dat bij expiratie van een huurovereenkomst geen kosten of opbrengsten voor de
eigenaar ontstaan als gevolg van het achterlaten van aanpassingen in het gehuurde die door de huurder zijn
aangebracht.

12. Objecten in ontwikkeling
Wanneer wij objecten of objectdelen hebben gewaardeerd die op de inspectiedatum nog niet zijn
gerealiseerd en opgeleverd, zijn wij ervan uitgegaan dat deze objecten of objectdelen vrij van bouwkundige
of technische gebreken zijn of zullen worden opgeleverd.
Voor recent opgeleverde objecten houden wij geen rekening met retenties, uitstaande bouwkosten, honoraria
of andere uitgaven die voortvloeien uit de realisatie van het project.
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13. Waardedatum
De waarde van een object kan in een korte periode substantieel veranderen. Als na de waardedatum wordt
besloten om het object te verkopen of te gebruiken als onderpand voor een lening, adviseren wij u om contact
met ons op te nemen.
Bij de waardering hebben wij geen rekening gehouden met verschillen die kunnen optreden tussen de
inspectiedatum en de waardedatum of tussen de waardedatum en het moment van rapportage.
Derden kunnen aan dit rapport geen enkele aanspraak ontlenen.

14. Servicekosten
Eventuele servicekosten die bij leegstand voor rekening van eigenaar komen hebben wij in de waardering
buiten beschouwing gelaten.

15. Speciaal belang
Wij hebben in de waardering elke koper met een speciaal belang buiten beschouwing gelaten.

16. Rapportage uitsluitend voor opdrachtgever
Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Hiervan mag door derden geen gebruik worden
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Savills Taxaties.
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C. Rapport
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Kasteel Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75 en 77 - 79
‘s-Hertogenbosch
1.

Ligging en bereikbaarheid

Het complex is gesitueerd in een buitenstedelijke locatie zonder voorzieningen in de directe omgeving.
Het object ligt op circa 1,0 km afstand van de A2 (Amsterdam - Utrecht - ’s-Hertogenbosch - Eindhoven). De
bereikbaarheid met het eigen vervoer is goed. Het object beschikt over 35 parkeerplaatsen gelegen in de
parkeerkelder. De parkeerkelder is te bereiken via de voorzijde van het object.
Met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid redelijk. Ieder half uur gaat er een bus richting het centrum
van ’s-Hertogenbosch. Het station van ’s-Hertogenbosch ligt op circa 8 km afstand.
Voor de plattegrond van de locatie verwijzen wij u naar Bijlage II.

2.

Samenstelling

Het gewaardeerde object is een appartementencomplex met een verhuurbare vloeroppervlakte van
4.322 m². In de parkeerkelder bevinden zich 35 parkeerplaatsen. De totale perceelgrootte bedraagt
14.789 m².
Aangezien wij niet de beschikking hebben over een meetcertificaat zijn wij niet in staat te bevestigen dat
bovenstaande vloeroppervlakten overeenkomen met de daadwerkelijke vloeroppervlakten. Wel hebben wij
een document ontvangen betreft de bruto vloeroppervlakten, met als datum 24-04-2007, ontvangen met
daarin de vloeroppervlakten per eenheid. Wij hebben aangenomen dat deze vloeroppervlakten correct zijn.
Voor een overzicht van de oppervlakten per huurder verwijzen wij u naar het blad ‘Inkomsten’ in Bijlage V.
Tevens is een kadastrale kaart bijgevoegd als Bijlage III met daarop het perceel.

3.

Technische beschrijving

Het object is gebouwd omstreeks 2010. Het getaxeerde object betreft in totaal 19 woningen: vier woningen
met een eigen garage, elf woningen met elk twee parkeerplaatsen en een berging in de tot het
appartementencomplex behorende parkeerkelder en vijf appartementen met elk twee parkeerplaatsen en
een berging in de tot het appartementencomplex behorende parkeerkelder alsmede één afzonderlijke
parkeerplaats in die parkeerkelder. Dit alles maakt onderdeel uit van het appartementencomplex
Beeckendael.

4.

Bouwkundig onderzoek

Ten behoeve van deze waardering hebben wij verzocht een bouwkundig onderzoeksrapport aan te leveren.
Wij hebben echter geen bouwkundig onderzoeksrapport ontvangen. In overeenstemming met onze
uitgangspunten zijn wij er daarom bij de waardering van uitgegaan dat er geen bouwkundige of technische
gebreken zijn.

5.

Staat van onderhoud

Het object is door ons geïnspecteerd op 7 november 2017. Tijdens deze inspectie was het object in een
goede staat van onderhoud.
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6.

Kadastrale gegevens

Volgens informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland wordt
het object als volgt kadastraal aangeduid:

Gemeente

Sectie

Nummer

Appartement index

’s-Hertogenbosch

R

3150

A2, A3, A4, A5, A24, A30, A32, A40, A51, A53, A54, A57,
A59, A60, A61, A67, A68, A69, A73, A77

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES
ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75371 d.d. 16-10-2013

Plaatselijk bekend

Beeckendael 2 (A2), 3 (A3), 4 (A4), 5 (A5), 24 (A24), 28 (A30), 34
(A68), 35 (A67), 43 (A69), 45 (A73), 47 (A77), 50 (A32), 58 (A40),
69 (A51), 71 (A53), 72 (A54), 75 (A57), 77 (A59), 78 (A60), 79
(A61).

Kortheidshalve verwijzen wij voor een nadere omschrijving van de appartementsrechten naar de concept
koopovereenkomst van 7 augustus 2017.

Bovenstaande appartementsrechten zijn ontstaan uit onderstaande kadastrale grondpercelen.
Kadastrale gemeente: ‘s-Hertogenbosch | Sectie: R
Nummer

Adres

3063

Kasteel Beeckendael

3060

Grootte

m²

Omschrijving

22 a 56 ca

2.256

erf - tuin

Kasteel Beeckendael

63 ca

63

3064

Kasteel Beeckendael

1 ha 24 a 28 ca

12.428

3062

Kasteel Beeckendael

20 ca

20

erf - tuin

3061

Kasteel Beeckendael

22 ca

22

erf - tuin

Totaal m²

14.789

bouwwerken - waterwerken
wonen erf - tuin

Uit de door het kadaster verstrekte gegevens blijkt dat bovengenoemde percelen het eigendom is van
Vereniging van eigenaars Kasteel Beeckendael, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.
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7.

Eigendomssituatie

Wij hebben de leveringsakte / eigendomsakte van 2 maart 2011 gelezen. Deze akte is opgesteld door de
heer mr. M.M. Robbers, notaris te ‘s-Hertogenbosch, Nederland.
Hieruit blijkt dat het object in eigendom is van Haverleij B.V.
Bij het vaststellen van de waarde hebben wij rekening gehouden met de bijzonderheden uit de akte. In de
akte staan ons inziens voor de waardering geen van belang zijnde, erfdienstbaarheden en rechten vermeld.
Wij benadrukken dat Savills geen volledig titelonderzoek heeft uitgevoerd. Wij adviseren u daarom een
titelonderzoek uit te laten voeren door een juridisch adviseur.

8.

Bestemming

Het object valt onder het vigerende bestemmingsplan ‘Kom Engelen - Haverleij’. Dit bestemmingsplan is
vastgesteld door de Gemeenteraad op 19 maart 2013. Het object heeft op basis van dit plan de bestemming
‘Wonen’. Volgens het vigerende bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte 16 m en bedraagt het
maximale bebouwingspercentage 100%.

9.

Voorzieningen

Het object is aangesloten op de gebruikelijke hoofdvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit en het riool.

10. Milieukundige onderzoeken
Ten behoeve van deze waardering hebben wij verzocht een milieukundig onderzoeksrapport aan te leveren.
Wij hebben echter geen milieukundig onderzoeksrapport ontvangen. In overeenstemming met onze
uitgangspunten zijn wij er daarom bij de waardering van uitgegaan dat er geen sprake is van vervuiling.

11. Verhuursituatie
Wij zijn niet voorzien van de huurovereenkomsten. Op verzoek van opdrachtgever hebben wij ons bij deze
waardering gebaseerd op de informatie zoals vermeld in het aan ons verstrekte huurdersoverzicht.
Voor een overzicht van de huurders verwijzen wij u naar het blad ‘Inkomsten’ in Bijlage V.

12. Bijzondere uitgangspunten
Bij deze waardering hebben wij geen bijzondere uitgangspunten gehanteerd.

13. Opmerkingen
Naast de algemene uitgangspunten en de inhoud van dit rapport zijn er geen additionele opmerkingen op
deze waardering van toepassing.

NL-27
Kasteel Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75 en 77 - 79
’s-Hertogenbosch
05685-02

Pagina 13

14. Marktanalyse
14.1. Nederlandse woningmarkt
In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de karakteristieken van het gevoerde beleid met
betrekking tot en de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Deze verschillende elementen geven
de situatie van de woningmarkt weer en hoe deze markt zich ontwikkelt. Op basis hiervan kan worden
geconcludeerd welke kansen en bedreigingen er zijn voor beleggers die (willen gaan) investeren op de
woningmarkt.

Karakteristieken van de woningmarkt
Voorraad en eigendom
De Nederlandse overheid zet in op enerzijds het versterken van het eigen woningbezit en anderzijds het
zorgen voor voldoende sociale huurwoningen voor de onderkant van de markt. Dat resulteerde in een totale
woningvoorraad van ongeveer 7,7 miljoen woningen, die wordt gedomineerd door 4,3 miljoen koopwoningen
en 2,3 miljoen sociale huurwoningen. Daarnaast resteren er nog ongeveer 1,0 miljoen huurwoningen in de
vrije sector. Zowel de koop- als de verhuurmarkt wordt over het algemeen ingedeeld op basis van prijsklasse.
Voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar de volgende tabel.

Tabel overzicht marktsegmenten in koop- en verhuurmarkt en bijbehorende prijsklasse

Koopmarkt

Verhuurmarkt

Starters (< € 265.000 (NHG-grens))

Sociale huur (< € 710,68 p/m)

Doorstromers (€ 265.000 tot ca. € 400.000)

Middeldure huur (€ 710,68 tot € 1.000 p/m)

Hoog segment (ca. > € 400.000)

Dure huur (> € 1.000 p/m)

Rol woningcorporaties
Woningbouwcorporaties nemen van oudsher een bijzondere en dominante rol in op de Nederlandse
woningmarkt. De woningcorporaties bezitten het merendeel van de huurwoningen (circa 2,3 miljoen
wooneenheden) in Nederland waarbij voornamelijk, maar niet uitsluitend, sociale huurwoningen. Daarbij is
hun primaire taak om deze sociale huurwoningen te bouwen, te beheren en te verhuren voor mensen met
een beperkt inkomen. De initiële huurprijs wordt bepaald door middel van het woningwaarderingsstelsel die
een corporatie wettelijk verplicht moet toepassen. Het woningwaarderingsstelsel is een wettelijk verplicht
puntensysteem wat de maximale initiële huurprijs voor uitsluitend sociale huurwoningen bepaald. Het betreft
een checklist waar punten worden toegekend op basis van de kenmerken van de sociale huurwoningen. Het
totaal aantal punten wordt vertaald naar een maximale huurprijs. Echter mag de verhuurder er ook voor
kiezen een lagere huur te vragen voor diezelfde woning.

Rol van de overheid
Mede ingegeven door de beperkte aanwezige ruimte in Nederland, speelt ook de overheid een dominante
rol en sturende rol binnen de woningmarkt. Op het hoogste niveau houdt het Rijk zich bezig met grootschalige
gebiedsontwikkelingen en nationaal beleid. De provincies stellen vervolgens structuurvisies op die op
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hoofdlijn de invulling van de ruimtelijke omgeving bepalen. Tenslotte stellen gemeentes
bestemmingsplannen vast die bepalen waar en hoeveel woningen toegestaan zijn. Deze
bestemmingsplannen dienen in lijn te zijn met de structuurvisies van de provincie. Daarnaast hebben
gemeentes invloed op de doelgroep waarvoor woningbouw wordt gerealiseerd door middel van een quota
op te stellen voor het aantal verplichte sociale huurwoningen op een locatie. Dit is met name van belang bij
het aanwijzen van nieuwe ontwikkellocaties voor woningen.

Huidige balans tussen vraag en aanbod
In de volgende tabel wordt de huidige balans weergegeven tussen de vraag en het aanbod per
marktsegment. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de woningmarkt in de Randstad en hierbuiten.
Deze markten classificeren zich immers anders. Per segment en gebied is aangegeven of het aanbod en de
vraag in de afgelopen periode zijn gestegen. Vervolgens is aangegeven of er op dit moment een mismatch
aanwezig is. De kleur groen betekent geen mismatch. De kleur rood betekent een grote mismatch.

Tabel ontwikkelingen op de koop/ en verhuurmarkt per gebied en segment

Vraag

Randstad

Koopmarkt

Regio

Randstad

Aanbod

Starters

↑

↓

Doorstromers

↑

→

Hoog segment

↑

→

Starters

↑

→

Doorstromers

↑

→

Hoog segment

→

→

Sociale huur

↑

↓

Middeldure huur

↑

↓

Dure huur

↑

→

Sociale huur

↑

→

Middeldure huur

↑

→

→

→

Beoordeling huidige
mismatch vraag en
aanbod

Verhuurmarkt

Regio

Dure huur
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Door urbanisatie en beperkte nieuwbouw is er een mismatch ontstaan op de huur- en de koopmarkt. Dit geldt
voornamelijk voor de Randstad. In de regio is dit minder het geval. Echter ook in de regio zijn gebieden waar
een grote schaarste is ontstaan. Door de schaarste, en mede beïnvloed door de lage rente, zijn prijzen in de
afgelopen periode sterk gestegen. Ook de prijsgroei verschilt sterk per regio. N.B.: De prijsgroei in het sociale
huursegment is beperkt gebleven door de regulering van deze markt.

Beleid voor de woningmarkt
Van oudsher stimuleert de overheid eigen woningbezit. Dit wordt mede gedaan door middel van de
hypotheekrenteaftrek. Het exacte gevoerde beleid verandert echter elke vier jaar, bij het aantreden van een
nieuw kabinet. Daarom worden hieronder diverse beleidsinstrumenten genoemd die onder het huidige
kabinet, Rutte III, van toepassing zijn. Dit wordt gevolgd door andere ontwikkelingen in Nederland die effect
hebben op de woningmarkt.

Beleid omtrent nieuwbouwontwikkelingen
In de afgelopen jaren is een restrictief beleid gevoerd omtrent nieuwe woningontwikkelingen. In de volgende
grafiek zijn het aantal uitgegeven residentiële bouwpercelen weergegeven. Hierin is te zien dat er een sterke
afname heeft plaats gevonden vanaf 2006 tot 2013. Hierbij zijn voornamelijk het aantal nieuw te ontwikkelen
koopwoningen sterk afgenomen. De grafiek geeft ook weer dat sinds 2013 een stijging te zien is omtrent
nieuw uitgegeven percelen hetgeen het evenwicht tussen vraag en aanbod weer iets verbetert. Officiële
cijfers van het CBS zijn nog niet betekent, maar ramingen geven aan dat in 2017 circa 65.000 percelen zijn
uitgegeven.

Grafiek uitgegeven percelen voor nieuwbouw per type woning

Recentelijk heeft het Rijk aangekondigd dat zij de komende jaren een actievere en regisserende rol in neemt
met betrekking tot de ondersteuning van regio’s bij de complexe uitdaging rondom het invullen van de
regionale woningbehoefte. Verder is in mei onder leiding van Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de
Nationale Woonagenda 2018-2021 door verschillende partijen ondertekend. Hierin is onder andere
afgesproken om 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar in de periode tot 2025 verstrekken. De vraag is echter
of dit aantal wordt gehaald.

NL-27
Kasteel Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75 en 77 - 79
’s-Hertogenbosch
05685-02

Pagina 16

Hypotheekrenteaftrek
Een plan van ‘Rutte III’ bevat het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Momenteel is het mogelijk om een
deel van de kosten terug te vorderen via een belastingaftrek. De hypotheekrenteaftrek wordt stapsgewijs
afgebouwd van maximaal 50% in 2017 tot 37% in 2023. Daarbij kunnen huishoudens niet langer meer dan
100% van de marktwaarde financieren en is er dus eigen geld nodig bij de aankoop van een woning. Hetgeen
het voor starters lastiger maakt om een woning te kopen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De Nationale Hypotheek garantie is een systeem waardoor het risico van banken wordt beperkt voor
woningen in het lage koopsegment. Hierdoor kunnen woningen die worden gefinancierd onder NHG een
lagere rente doorberekenen aan hun klanten. Sinds 2017 is de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde
woningwaarde. In 2017 betekent dat er met NHG een woning gefinancierd kon worden tot € 245.000
vermeerderd met de wettelijke toegestane Loan-to-value van 101% of 106%, onder andere afhankelijk van
de aanwezigheid van energiebesparende maatregelen. In 2018 is de grens verhoogd naar € 265.000, maar
is de toegestane Loan-to-value, zoals eerder genoemd, gedaald naar 100%.

Starterslening
De Starterslening is een aanvullende lening bij een normale hypotheek die het verschil tussen de prijs van
de woning en de hypotheek overbrugt. Deze lening maakt het voor starters gemakkelijker om een eerste
woning te kopen. Deze regeling wordt door gemeentes aangeboden. Bijzonder is dat niet iedere gemeente
de starterslening aanbiedt en ook kunnen de voorwaarden per gemeente verschillen.

Stimuleren meer bijbouwen (corporaties)
Woningcorporaties worden gestimuleerd om meer sociale huurwoningen te bouwen. Door het aanbod te
verbreden zullen de lange wachttijden, wat kan oplopen tot een aantal jaren, voor woningzoekenden worden
ingekort. De overheid biedt woningcorporaties financiële voordelen, zoals belastingvoordeel, zodra zij
goedkope woningen bijbouwen en aanbieden.

Huurtoeslag
Om het voor alle mensen mogelijk te maken een huurwoning te kunnen betalen is het, afhankelijk van het
inkomen, mogelijk huurtoeslag te ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de bewoner ouder
dan 18 jaar zijn, moet een Nederlandse identiteit en moet ingeschreven staan bij de gemeente op het
aangevraagde adres. Daarbij mag het inkomen per huishouden niet hoger zijn dan € 30.400 per jaar.

Overige ontwikkelingen
Urbanisatie
Nederland heeft, net als vele landen in de gehele wereld, te maken met een sterke urbanisatie. Er is en blijft
een enorme trek van mensen uit de regio naar de grote steden in Nederland. De vraag naar woningen in met
name de Randstad is sterk toegenomen de afgelopen jaren terwijl in de regio en krimpgebieden leegstand
toeneemt.
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Individualisering
Individualisering zet door in Nederland wat resulteert in meer eenpersoonshuishoudens. Dit komt met name
door jongeren die alleen wonen, de toename van scheidingen en ouderen die niet de stap naar een
verzorgingshuis maken. Hierdoor stijgt de vraag naar kleinere woningen en studio’s.
Flexibilisering
In Nederland flexibiliseert de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat het aandeel werkgevers dat gebruikmaakt van
tijdelijke contracten toeneemt. Dit gaat in hand met het feit dat organisaties hun werk anders gaan
organiseren. Een voorbeeld hiervan is de toename van flexibele werkplekken of het toestaan van werken
vanuit huis. Dit kan als gevolg hebben dat de werknemers verder van hun werk gaan wonen en woonwensen
in algemene zin veranderen.
Visie ontwikkeling huur- en koopmarkt
In de volgende tabel is aangegeven hoe wij verwachten dat de huidige balans tussen de vraag en het aanbod
per marktsegment zich zal gaan ontwikkelen, gelet op de geschetste ontwikkelingen en het huidige beleid.
De verandering van vraag en aanbod heeft een effect op de prijsontwikkeling. Ook hiervoor is een inschatting
gemaakt. Uitgangspunt is dat prijzen met inflatie stijgen. De inschatting geeft de verwachte prijsontwikkeling
ten opzichte van de reguliere prijsstijging met inflatie.

Tabel ontwikkelingen op de koop- en verhuurmarkt per gebied en segment
Beoordeling
huidige
mismatch vraag
en aanbod

Randstad

Koopmarkt

Regio

Randstad

Verwachte
verandering
mismatch vraag
en aanbod

Inschatting
verwachte
prijsontwikkeling

Starters

↑

↑

Doorstromers

→

↑

Hoog segment

→

↑

Starters

→

↑

Doorstromers

→

↑

Hoog segment

→

→

Sociale huur

→

→

Middeldure huur

→

↑

Dure huur

→

↑

Sociale huur

→

→

Middeldure huur

↑

↑

Dure huur

→

→

Verhuurmarkt

Regio
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Kijkend naar de bovengenoemde ontwikkelingen is de woningmarkt sterk aan het veranderen. Het kopen
van een woning lijkt ondanks diverse overheidsmaatregelen lastiger te worden door onder andere de
verlaging van de Loan-to-value ratio en de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Naar verwachting zal de
schaarste voorlopig aanhouden door het geringe uitbreiden van het bestaande aanbod, met name binnen
de segmenten van starters en doorstromers.
Voor de huurmarkt blijft de doorstroming van sociale huur naar middeldure huur een probleem. De
huurwoningvoorraad kampt op dit moment met een mismatch tussen vraag en aanbod op het
middensegment. Huishoudens met middeninkomens wonen niet in het middensegment van de woningmarkt
door het geringe aanbod in dit segment. Hierdoor blijven deze huishoudens langer hangen in de sociale
huursector (scheefwonen). Het scheefwonen leidt tot zeer lange wachttijden voor grote groepen
woningzoekenden. Deze mismatch zal op korte termijn niet verder verbeteren. Het structureel verruimen van
dit aanbod in de sociale en middeldure huur zal op termijn uitkomst moeten bieden. De sociale huurwoningen
kampen al een lange tijd met grote vraag. Er wordt nu dan ook ingespeeld door het bijbouwen van dergelijke
woningen in zowel de Randstad en de regio, al is dit aantal tot op heden beperkt te noemen.
Naar verwachting zal voorlopig het tekort op de woning markt blijven bestaan. Voor 2018 een totaal
woningtekort van -2,7% geschat (205.000 woningen). Verwacht wordt dat dit percentage zal toenemen tot
meer dan -3% (235.000 woningen) in 2020. De geschetste ontwikkelingen zullen waarschijnlijk ervoor zorgen
dat de huren en koopprijzen in de Randstad verder zullen stijgen. Maar ook in delen van Noord-Brabant,
Gelderland en Overijssel begint de woningmarkt oververhit te worden. Alleen in Noordoost-Groningen is nog
een ruime woningmarkt te vinden.
De geschetste gevolgen zullen ervoor zorgen dat de huren en koopprijzen in de grote steden en haar
omliggende gebieden verder zullen stijgen. Conform de voorspellingen van de Rabobank en ABN AMRO
zullen de huizenprijzen in 2018 met 8% stijgen en in 2019 met 7%. Dit houdt dit in dat voor een huis
gemiddeld 300.000 betaald moet worden in 2019. Gesteld kan worden dat wonen in de grote steden
langzamerhand onbetaalbaar wordt voor huishoudens met lage en gemiddelde inkomens. De doelgroepen
in de grote steden zullen eenzijdiger worden, met sociale veranderingen in wijken en steden tot gevolg. Zoals
eerder aangegeven kunnen de ontwikkelingen per regio, per stad en zelfs per wijk verschillen.

14.2. Nederlandse beleggingsmarkt
Nederlandse beleggingsmarkt
Het gezonde investeringsklimaat in Nederland, maar ook de krapte op de woningmarkt in de meeste
segmenten, zorgt voor een aanhoudende interesse van Nederlandse, maar ook buitenlandse beleggers in
Nederlands vastgoed. In eerste instantie werd met name geïnvesteerd de ‘klassieke’ sectoren. Naast deze
sectoren (kantoren, winkels en bedrijfsruimte), heeft de woningmarkt zich in de laatste jaren ontwikkeld tot
een volwassen beleggingscategorie. Beleggers zien met name mogelijkheden om langjarig een stabiel
rendement te behalen en/of woningen uit te ponden en zo liquiditeit vrij te spelen. Dit zorgt al jaren voor
stijgende investeringsvolumes (zie de volgende grafiek).
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Grafiek investeringsvolume woningmarkt 2010 - 2018 YTD

In het 2017 is het beleggingsvolume terug gelopen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit heeft niets te
maken met een teruglopende interesse van beleggers voor woningbeleggingen, maar door een tekort aan
kwalitatief beleggingsproduct. Door een tekort aan beleggingsproduct, wordt een verdere stabilisatie van het
investeringsvolume verwacht in 2018.
Van het totale investeringsvolume van 2017 is 75% gekocht door Nederlandse investeerders. In 2016 was
het Nederlandse aandeel nog 67% en in 2015 nog 56%. Het aandeel van Nederlandse investeerders is dus
sterk toegenomen de afgelopen jaren. Deze percentages geven een wat vertekend beeld. Bij zowel
buitenlandse als bij Nederlandse beleggers is in absolute zin groei te zien. Door de sterke groei van het totale
investeringsvolume is het aandeel van buitenlandse investeerders verwaterd, terwijl ook hier de
investeringsvolumes dus toenamen. Het gevolg van de aanhoudende interesse van beleggers heeft ervoor
gezorgd dat bruto aanvangsrendementen zijn gedaald. De scherpste aanvangsrendementen (k.k.) liggen
momenteel rond de 4%. Ter vergelijking: een jaar geleden lagen dergelijke aanvangsrendementen nog circa
100 basispunten hoger.

Kansen, bedreigingen en verwachtingen
Economische voorspoed, lage hypotheekrente en stijgende bevolkingsgroei in Nederland zullen zorgen voor
een aanhoudende vraag naar woningen, zowel huur als koop. Ondanks de groei van het aantal verstrekte
bouwvergunningen voor de huur-en koopsector in 2017 (65.000 vergeleken met 26.000 in 2013), is de
bouwproductie achtergebleven bij de vraag.
Mede hierdoor zijn de afgelopen paar jaren de aanvangsrendementen sterk gedaald. Door de aanhoudende
interesse verwachten wij dat de daling van de aanvangsrendementen verder zal doorzetten. Voor de
Randstad en omliggende gemeentes gelden aanvangsrendementen tussen de 3,5% en 4,25%. Voor de
regio gelden aanvangsrendementen, die variëren tussen 5,0% en 6,0%.
De huidige hypotheekrente is laag en daarom gunstig voor huizenkopers. Aan de andere kant zorgt de lage
rente ervoor dat starters de ‘strijd’ aan moeten gaan met mensen die willen beleggen in woningen. Dit soort
kopers hebben geen recht op hypotheekrenteaftrek, omdat die alleen geldt voor een eerste woning. Deze
rentesubsidie gaf mensen die een eigen huis wilde kopen, een voordeel ten opzichte van beleggers.
Momenteel is deze aftrek echter laag door de lage hypotheekrente. Bovendien is het overheidsbeleid om die
aftrek langzaam af te bouwen. Hierdoor wordt het voordeel van gewone huizenkopers op beleggers steeds
kleiner.
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Wel verwacht Savills dat er meer aanbod op de markt zal komen, omdat beleggers door het huidige hoge
prijsniveau, hun winst ten gelden zullen willen maken. Dit wordt gedaan door portefeuilles naar de markt te
brengen die door met name nieuwe toetreders zullen worden gekocht. Deze nieuwe toetreders zijn op zoek
naar grotere volumes om in een keer schaalgrootte te kunnen creëren. De geschetste ontwikkeling zal naar
verwachting leiden tot hogere investeringsvolumes.
Naast de geschetste kansen hebben beleggers ook te maken met mogelijke bedreigingen, onder andere
door het gevoerde beleid van het kabinet Rutte III. Zo is het kabinet van plan om fiscale
beleggingsinstellingen (FBI’s) ook vennootschapsbelasting te laten betalen. Dit zorgt voor extra
belastingdruk en lagere winstmarges bij beleggers die middels een dergelijke structuur beleggen.
Daarnaast hebben beleggers te maken met de verhuurdersheffing. Dit is een belasting voor eigenaren die
meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Deze belasting wordt geheven over de WOZ-waarde van het
totale sociale woningaanbod, minus vijftig maal de gemiddelde WOZ-waarde. Daarbij wordt geen heffing
geheven bij het WOZ-waarde deel boven € 250.000 en zijn rijksmonumenten vrijgesteld. Deze heffing heeft
ook een drukkend effect op het rendement, echter deze lijkt door de markt grotendeels te zijn ‘ingeprijsd’.
Tenslotte gaan stemmen op om de overheidsregulering naar het middeldure huursegment uit te breiden. Dit
zou kunnen gaan inhouden dat ook dit segment grotendeels onder het woningwaarderingsstelsel zou gaan
vallen. Hierdoor worden huurprijzen gereguleerd (wat zal leiden tot lagere huren) en zal de huurverhoging
gemaximeerd worden. De vraag is bij een dergelijke ingreep of dit segment voor beleggers interessant blijft.
Over geschetste aanpassing is politiek nog geen consensus bereikt.
Bronnen: CBS, Lisa, Oxford Economics, CPB, Consensus Economics, Focus Economics, Neprom, Vastgoedmarkt, PropertyNL,
Calcasa, RCA, Rabobank, ABN AMRO, Savills Research.
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14.3. Lokale marktanalyse
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de lokale woningmarkt in de gemeente. Dit hoofdstuk is
ondersteunend aan het onderliggende taxatierapport. Als eerste komt de demografie van de gemeente aan
bod. Gevolgd door de belangrijkste details van de plaatselijke gebruikers- en beleggingsmarkt. Tenslotte
worden de toekomstige ontwikkelingen van de lokale woningmarkt omschreven.

Demografie
De eerste kaart geeft aan waar de desbetreffende gemeente binnen Nederland gelegen is. De tweede kaart
betreft een plattegrond van de gemeente.

Kaart locatie van de gemeente

Kaart van de gemeente

Voordat er dieper op de lokale gebruikers- en beleggingsmarkt wordt ingegaan, wordt er een aantal
kengetallen met betrekking tot demografie en werkgelegenheid weergegeven. De opbouw- en
bevolkingsontwikkeling is een belangrijke indicator die de aantrekkelijkheid van een gemeente aangeeft.
Daarnaast zegt de leeftijdsdistributie iets over de vitaliteit van de gemeente.

Tabel kengetallen demografie en werkgelegenheid
Inwoners

Leeftijdsgroepen

Markt

Huishoudinkomen

Bedrijven

Banen

2017

2040

groei
in %

<20

2065

65+

€ / jr

2016

groei
08 - 16

2016

groei
08 - 16

Den Bosch

152.610

159.160

4%

21%

61%

17%

36.000

12.800

23%

96.700

-3%

Nederland

17,1
mln.

18,0 mln.

5%

22%

59%

19%

35.100

1,5 mln.

36%

8,3 mln.

2%
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De combinatie van het gemiddelde huishoudelijk inkomen, de inkomensverdeling over verschillende
klassen en de groei van het aantal huishoudens, zegt iets over de huidige en toekomstige bestedingskracht
binnen een gemeente. Daarmee zegt het ook iets over de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijzen.
De tweede grafiek hieronder laat per kwartiel zien hoe het huishoudinkomen verdeeld is over de diverse
inkomensklassen. Andere kengetallen zoals de groeipercentages van het aantal bedrijven en het aantal
banen zeggen iets over de dynamiek binnen de gemeente.

Grafiek groei aantal huishoudens (2015 - 2050)

Grafiek huishoudensinkomens per kwartiel

De gebruikersmarkt
De belangrijkste kengetallen over de woningmarkt van de gemeente zijn weergegeven in de navolgende
tabel en grafieken. In de tabel is onder andere de totale voorraad van de lokale woningmarkt aangegeven
en wordt de gemiddelde transactieprijs per vierkante meter weergegeven. De eerste grafiek hieronder toont
de ontwikkeling van de transactieprijzen van 2004 tot heden, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De
tweede grafiek toont de eigendomssituatie van de woningsector in de gemeente ten opzichte van de
landelijke situatie.

Tabel kengetallen woningmarkt
Woningvoorraad

69.730

Gemiddelde prijs per m²

€ 2.256

Gemiddelde verkooptijd

73 dagen

Aantal transacties 2017 Q2

883
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Grafiek gemiddelde transactieprijs (2004 - 2017H1)

Grafiek eigendomssituatie woningen

De volgende twee grafieken tonen het huidige woningaanbod voor de vrije huursector (dus exclusief sociale
huur) en voor de koopwoningenmarkt onderverdeeld naar prijscategorie.

Grafiek aanbod koopwoningen

Grafiek aanbod vrije sector huurwoningen

Nieuwe ontwikkelingen
De gemeente Den Bosch stimuleert de nieuwbouw van woningen. De gemeente verwacht dat tot 2030 circa
10.000 woningen worden gerealiseerd. Daarbij ziet de gemeente een verschuiving in het verhuisgedrag van
koop naar huurwoningen, waardoor er kleinere en wellicht goedkopere woningen moet worden gerealiseerd.
De vraag naar woningen zou hierdoor voornamelijk gericht zijn op huurwoningen en huurappartementen.
Recent is Badeloch opgeleverd, een woonzorgcomplex bestaande uit 48 appartementen. In februari 2017 is
herontwikkelingsproject De Donk aan de Van Gronnendoncklaan opgeleverd. Het pand omvat 66 studio’s
en appartementen. De oppervlakte varieert tussen de circa 24 m 2 en circa 65 m2.
Verder wordt een leegstaand kantoorpand aan de Goudsbloemvallei in Den Bosch getransformeerd tot een
woongebouw met 27 energiezuinige appartementen. De appartementen zullen gaan varieëren tussen de 60
m2 en 83 m2 en de huren liggen tussen € 700,- en € 1.000,- per maand. Het oude kantoor van Rijkswaterstaat
aan de Schubertsingel wordt getransformeerd naar 97 appartementen, met oppervlaktes tussen de 41 m²
en 122m². De huurappartementen zijn verkocht aan een belegger, de koopwoningen kosten tussen de
€ 139.000 en € 469.000. Dit project, Zuid 073 genoemd, wordt naar verwachting in de zomer van 2018
opgeleverd.
Bronnen: CBS, CPB, IMF, Lisa, gemeente Den Bosch, Vastgoedmarkt, PropertyNL, Calcasa, Savills Research.
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15. Referentietransacties
15.1.

Verhuurreferenties

’s-Hertogenbosch, Beeckendael 30

Referentieobject:
Datum transactie:

Q2 2017

Oppervlakte:
Huurprijs per maand:
Huurprijs per m2:

180 m²
€ 1.026
€ 5,70

Gewaardeerde object:
Gemiddelde markthuur: € 7,87 per m²
’s-Hertogenbosch, Beeckendael 75

Referentieobject:
Datum transactie:

Q4 2016

Oppervlakte:
Huurprijs per maand:
Huurprijs per m2:

180 m²
€ 1.150
€ 6,39

Gewaardeerde object:
Gemiddelde markthuur: € 7,87 per m²

’s-Hertogenbosch, Beeckendael 24

Referentieobject:
Datum transactie:

Q3 2017

Oppervlakte:
Huurprijs per maand:
Huurprijs per m2:

240 m²
€ 1.210
€ 5,04

Gewaardeerde object:
Gemiddelde markthuur: € 7,87 per m²
NL-27
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15.2. Beleggingsreferenties
Arnhem, IJssellaan
10.
11.
12.
13.

Referentieobject:
Datum transactie:
Q1 2017
Koper / eigenaar:
Institutionele belegger
Oppervlakte:
17.872 m²
Type object:
Woningen
Koopsom:
€ 30.769.557
Waarde:
€ 1.915 per m²
BAR:
5,49 %
Vergelijkbaar met het gewaardeerde object. De
locatie is redelijk vergelijkbaar. Door de courantere
maat en stedelijke omgeving schatten wij een
hogere leegwaarderatio in voor deze referentie,
hetgeen resulteert in een hogere BAR k.k. ten
opzichte van het gewaardeerde object.
Gewaardeerde object: 4,87 %

Oisterwijk, Nijverheidsweg

Referentieobject:
Datum transactie:

Q2 2017

Transactieprijs
Theoretische huur
GIY
Multiplier
Aantal woningen

€ 14.100.000
€ 723.000
5,13%
19,50
60

Deze referentie is een nog te ontwikkelen
appartementencomplex in een gebiedsontwikkeling
tegen het centrum van Oisterwijk.
Gewaardeerde object: 4,87 %

Purmerend, Neckerstraat

Referentieobject:
Datum transactie:
Q1 2017
Koper / eigenaar:
Institutionele belegger
Oppervlakte:
5.457 m²
Type object:
Appartementencomplex
Koopsom:
€ 15.350.000
Waarde:
€ 3.037 per m²
BAR:
5,30 %
Deze referentie is een ontwikkeling in Purmerend.
Eveneens door de courantere maat en stedelijke
omgeving schatten wij een hogere leegwaarderatio
in voor deze referentie, hetgeen resulteert in een
hogere BAR k.k. ten opzichte van het gewaardeerde
object.
Gewaardeerde object: 4,87 %
NL-27
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16. Markthuur
Op basis van de huidige marktomstandigheden hebben wij een markthuur ingeschat ter grootte van
gemiddeld €7.87 per m² inclusief parkeren. Hieruit volgt een totale markthuur voor het gehele object van
€ 308.492 per jaar. Met een jaarhuur van € 302.076 is het object ten opzichte van de markthuur licht
onderverhuurd. Dit valt echter te verklaren uit de marktontwikkeling.

17. Waarderingsmethodiek
Voor het vaststellen van de marktwaarde hebben wij twee methoden gehanteerd. De eerste methode is de
kapitalisatiemethode. Hierbij hebben wij de netto markthuur gekapitaliseerd en is een correctie gemaakt voor
meer- of minderhuur gedurende de resterende looptijd van het contract. Wij hebben een netto
aanvangsrendement op de markthuur toegepast van 4,01%. Voor de correctie is een discontovoet van 7,00%
gebruikt.
Aanvullend is een correctie toegepast in geval van leegstand. Hiervoor hebben wij een gemiddelde
leegstandsperiode ingeschat. Op het moment van wederverhuur zijn verhuurkosten en incentives
opgenomen. Als er sprake is van bijvoorbeeld erfpacht of achterstallig onderhoud wordt een correctie
meegenomen in de waardering. Van deze correcties wordt de contante waarde berekend waarbij gebruik
wordt gemaakt van een discontovoet van 7,00%.
De tweede methode is de kasstroomberekening. Wij gebruiken een 20-jarige kasstroom. De bruto
huurinkomsten minus de jaarlijkse lasten vormen de netto huurinkomsten. Deze kasstromen worden
gecorrigeerd voor leegstand, verhuurkosten, incentives en opknapkosten. Aanvullende correcties kunnen
worden gemaakt in jaar 1, in het jaar tijdens de kasstroomperiode waarin we verwachten dat de uitgaven
vallen of in de exitwaarde aan het eind van jaar 20. Wij hebben een discontovoet van 8,00% gebruikt.
Gebruik makend van beide methoden zijn we tot een afgeronde waarde vrij op naam gekomen van
€ 6.380.000. Na aftrek van koperskosten van 3,00% zijn wij tot een afgeronde waarde kosten koper gekomen
van € 6.200.000. Dit resulteert in een bruto aanvangsrendement van 4,98%.

18. SWOT analyse
Hieronder staan de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met betrekking tot het object samengevat.

Sterkten:
•

Gelegen in de natuur met vrij uitzicht.

•

Gebouwd in 2010.

Zwakten:
•

Afgelegen locatie.

•

Veel koopaanbod.

Kansen:
•

Verhuren op marktniveau.

•

Uitponden.
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Bedreigingen:
•

Toename koopaanbod.

20. Object rating
1

Locatiebeoordeling

2

3

4

5

x

Objectbeoordeling

x

Mate van verhuurbaarheid

x

Mate van verkoopbaarheid

x

1 = slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = goed, 5 = uitstekend

Mate van verhuurbaarheid: Deze woningen zijn geschikt voor een specifieke doelgroep. Het gaat om een
afgelegen ligging zonder voorzieningen in de directe omgeving. De locatie is geschikt voor mensen die
gesteld zijn op hun privacy en rust zoeken. Gezien het huuraanbod is de courantheid voldoende te noemen.
Mate van verkoopbaarheid: De verkoopbaarheid is redelijk te noemen. Op dit moment staat er slechts 1
woning te koop en zijn er 2 woningen verkocht in het afgelopen jaar. Verkoopperioden liggen rond de 5
maanden. Gezien de leegwaarderatio van 77% en een NAR v.o.n. van 3,94% is onderhavig object is geschikt
voor uitponden.

NL-27
Kasteel Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75 en 77 - 79
’s-Hertogenbosch
05685-02

Pagina 28

21. Bronnen
Bij het uitvoeren van deze waardering hebben wij de volgende bronnen geraadpleegd:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documenten conform opgave opdrachtgever:
•
Huuroverzicht, met als documentnaam ‘Huurlijst’.
•
Concept koopovereenkomst, met als documentnaam ‘Concept koopovereenkomst 7 augustus
2017’ met als datum 7 augustus 2017.
www.calcasa.nl
www.mijn.kadaster.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.bodemloket.nl
www.bagviewer.kadaster.nl
www.funda.nl
www.openstreetmap.org
https://onboard.dnb.com
Savills database.
Property NL transactiedatabase.
Vastgoed Exploitatiewijzer, Koëter Vastgoed Adviseurs, Vastgoed Adviseurs Online, 2017.
Taxatieboekje [Her]bouwkosten 2017, Vakmedianet, Helene Hartlief, 2016.
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D. Bijlagen
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Bijlage I
Foto’s
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Bijlage II
Plattegrond locatie
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Bijlage III
Kadastrale gegevens
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

'S-HERTOGENBOSCH R 3150 A2
Beeckendael 2 5221 PK 'S-HERTOGENBOSCH
ref
25-10-2017

26-10-2017
12:44:11

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

'S-HERTOGENBOSCH R 3150 A2
WONEN (APPARTEMENT)
Beeckendael 2
5221 PK 'S-HERTOGENBOSCH
Koopsom:
€ 7.241.176
Jaar: 2011
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op:
28-4-2008
Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg "ontstaan uit"
Ontstaan uit:
'S-HERTOGENBOSCH R 3063
'S-HERTOGENBOSCH R 3060
'S-HERTOGENBOSCH R 3064
'S-HERTOGENBOSCH R 3062
'S-HERTOGENBOSCH R 3061
Vereniging van eigenaren:
VVE KASTEEL BEECKENDAEL TE 'SHERTOGENBOSCH
Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan:
ATG 75371
d.d. 16-10-2013
Publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Ontleend aan:
BPR0001374 datum in werking 1-5-2015
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 's-Hertogenbosch

Gerechtigde

EIGENDOM

Haverleij B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
16082947 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
HYP4 59640/121
d.d. 2-3-2011
Eerst genoemde object in
'S-HERTOGENBOSCH R 3150 A2
brondocument:
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4 71761/171
d.d. 23-10-2017
Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

'S-HERTOGENBOSCH R 3150 A77
Beeckendael 47 5221 PL 'S-HERTOGENBOSCH
ref
25-10-2017

26-10-2017
14:08:19

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

'S-HERTOGENBOSCH R 3150 A77
WONEN (APPARTEMENT)
Beeckendael 47
5221 PL 'S-HERTOGENBOSCH
Koopsom:
€ 879.717
Jaar: 2013
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op:
28-4-2008
Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg "ontstaan uit"
Ontstaan uit:
'S-HERTOGENBOSCH R 3063
'S-HERTOGENBOSCH R 3060
'S-HERTOGENBOSCH R 3064
'S-HERTOGENBOSCH R 3062
'S-HERTOGENBOSCH R 3061
Vereniging van eigenaren:
VVE KASTEEL BEECKENDAEL TE 'SHERTOGENBOSCH
Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan:
ATG 75371
d.d. 16-10-2013
Publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Ontleend aan:
BPR0001374 datum in werking 1-5-2015
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 's-Hertogenbosch

Gerechtigde

EIGENDOM

Haverleij B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
16082947 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
HYP4 62535/114
d.d. 4-2-2013
Eerst genoemde object in
'S-HERTOGENBOSCH R 3150 A77
brondocument:
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4 71761/171
d.d. 23-10-2017
Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3060
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:30

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:

'S-HERTOGENBOSCH R 3060
63 ca
145083-415658
BOUWWERKEN - WATERWERKEN

Locatie:
Ontstaan op:

Beeckendael
'S-HERTOGENBOSCH
19-12-2007

Ontstaan uit:

'S-HERTOGENBOSCH R 3034

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan:
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan:

HYP4 54522/69

d.d. 24-4-2008

HYP4 15675/15 reeks EINDHOVEN

Publiekrechtelijke Beperkingen

d.d. 6-6-2001

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Ontleend aan:
BPR0001374
datum in werking 1-5-2015
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 's-Hertogenbosch

In de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht

OPSTAL
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 54294/147
d.d. 28-4-2008
'S-HERTOGENBOSCH R 3060

Vereniging van eigenaren

VVE Kasteel Beeckendael te 's-Hertogenbosch
Vestdijk 61
5611 CA EINDHOVEN
Zetel:
HERTOGENBOSCH

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3060
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:30

Haverleij B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
16082947 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:

in

HYP4 40323/184 reeks EINDHOVEN
d.d. 18-3-2005
'S-HERTOGENBOSCH R 231 gedeeltelijk

in

'S-HERTOGENBOSCH R 2494 gedeeltelijk

in

'S-HERTOGENBOSCH R 1297

in

'S-HERTOGENBOSCH R 242

in

'S-HERTOGENBOSCH R 311

in

'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk

in

'S-HERTOGENBOSCH R 3060

Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:

object in

HYP4 15791/34 reeks EINDHOVEN
d.d. 13-8-2001
'S-HERTOGENBOSCH R 2494 gedeeltelijk

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 1297

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 242

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 311

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 3060

Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:

object in

HYP4 16280/6 reeks EINDHOVEN
'S-HERTOGENBOSCH R 1297

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 242

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 311

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 3060

Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:

d.d. 30-5-2002

HYP4 14709/47 reeks EINDHOVEN
'S-HERTOGENBOSCH R 242
'S-HERTOGENBOSCH R 311
'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk

d.d. 22-11-1999
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3060
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

8-11-2017
10:11:30

'S-HERTOGENBOSCH R 3060
HYP4 14474/25 reeks EINDHOVEN
'S-HERTOGENBOSCH R 311

d.d. 22-7-1999

'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk
'S-HERTOGENBOSCH R 3060
HYP4 40476/93 reeks EINDHOVEN
d.d. 23-1-2006
'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk
'S-HERTOGENBOSCH R 3060
HYP4 40379/185 reeks EINDHOVEN
'S-HERTOGENBOSCH R 3060
HYP4 15675/15 reeks EINDHOVEN
HYP4 53541/159
d.d. 26-11-2007
HYP4 40398/193 reeks EINDHOVEN

d.d. 14-7-2005

d.d. 6-6-2001
d.d. 30-8-2005

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
KPN B.V.
Stationsstraat 115
3811 MH AMERSFOORT
Postadres:

Postbus: 3053
3800 DB AMERSFOORT
Zetel:
'S-GRAVENHAGE
KvK-nummer:
27124701 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 54522/72

d.d. 24-4-2008

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
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Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3060
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:30

het Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70
5216 PP 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 5049
5201 GA 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
17251019 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 40379/185 reeks EINDHOVEN

d.d. 14-7-2005

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Enexis B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 856
5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
ROSMALEN
KvK-nummer:
17131139 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
HYP4 63720/22
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 54522 00070

d.d. 19-12-2013

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Ziggo Netwerk B.V.
Winschoterdiep 60
9723 AB GRONINGEN
Zetel:
GRONINGEN
KvK-nummer:
37141989 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 55410/181

d.d. 10-9-2008

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3061
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:57

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:

'S-HERTOGENBOSCH R 3061
22 ca
145048-415606
ERF - TUIN

Locatie:

Beeckendael
'S-HERTOGENBOSCH
Koopsom:
€ 3.643.007
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op:
19-12-2007
Ontstaan uit:
Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan:
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan:

Jaar: 2008

'S-HERTOGENBOSCH R 3034

HYP4 54522/69

d.d. 24-4-2008

HYP4 15675/15 reeks EINDHOVEN

d.d. 6-6-2001

Publiekrechtelijke Beperkingen

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Ontleend aan:
BPR0001374
datum in werking 1-5-2015
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 's-Hertogenbosch

In de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht

EIGENDOM
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 54294/147
d.d. 28-4-2008
'S-HERTOGENBOSCH R 3061

Vereniging van eigenaren

VVE Kasteel Beeckendael te 's-Hertogenbosch
Vestdijk 61
5611 CA EINDHOVEN
Zetel:
HERTOGENBOSCH

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3061
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:57

KPN B.V.
Stationsstraat 115
3811 MH AMERSFOORT
Postadres:

Postbus: 3053
3800 DB AMERSFOORT
Zetel:
'S-GRAVENHAGE
KvK-nummer:
27124701 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 54522/72

d.d. 24-4-2008

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
het Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70
5216 PP 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 5049
5201 GA 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
17251019 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 40379/185 reeks EINDHOVEN

d.d. 14-7-2005

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Enexis B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 856
5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
ROSMALEN
KvK-nummer:
17131139 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
HYP4 63720/22
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 54522 00070

d.d. 19-12-2013

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3061
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:57

Ziggo Netwerk B.V.
Winschoterdiep 60
9723 AB GRONINGEN
Zetel:
GRONINGEN
KvK-nummer:
37141989 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 55410/181

d.d. 10-9-2008

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3062
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:49

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:

'S-HERTOGENBOSCH R 3062
20 ca
145053-415601
ERF - TUIN

Locatie:

Beeckendael
'S-HERTOGENBOSCH
Koopsom:
€ 3.643.007
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op:
19-12-2007
Ontstaan uit:
Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan:
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan:

Jaar: 2008

'S-HERTOGENBOSCH R 3034

HYP4 54522/69

d.d. 24-4-2008

HYP4 15675/15 reeks EINDHOVEN

d.d. 6-6-2001

Publiekrechtelijke Beperkingen

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Ontleend aan:
BPR0001374
datum in werking 1-5-2015
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 's-Hertogenbosch

In de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht

EIGENDOM
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 54294/147
d.d. 28-4-2008
'S-HERTOGENBOSCH R 3062

Vereniging van eigenaren

VVE Kasteel Beeckendael te 's-Hertogenbosch
Vestdijk 61
5611 CA EINDHOVEN
Zetel:
HERTOGENBOSCH

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3062
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:49

KPN B.V.
Stationsstraat 115
3811 MH AMERSFOORT
Postadres:

Postbus: 3053
3800 DB AMERSFOORT
Zetel:
'S-GRAVENHAGE
KvK-nummer:
27124701 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 54522/72

d.d. 24-4-2008

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
het Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70
5216 PP 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 5049
5201 GA 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
17251019 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 40379/185 reeks EINDHOVEN

d.d. 14-7-2005

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Enexis B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 856
5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
ROSMALEN
KvK-nummer:
17131139 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
HYP4 63720/22
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 54522 00070

d.d. 19-12-2013

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3062
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:49

Ziggo Netwerk B.V.
Winschoterdiep 60
9723 AB GRONINGEN
Zetel:
GRONINGEN
KvK-nummer:
37141989 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 55410/181

d.d. 10-9-2008

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3063
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:19

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:

'S-HERTOGENBOSCH R 3063
22 a 56 ca
145066-415587
ERF - TUIN

Locatie:
Ontstaan op:

Beeckendael
'S-HERTOGENBOSCH
19-12-2007

Ontstaan uit:

'S-HERTOGENBOSCH R 3034

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan:
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan:

HYP4 54522/69

d.d. 24-4-2008

HYP4 15675/15 reeks EINDHOVEN

Publiekrechtelijke Beperkingen

d.d. 6-6-2001

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Ontleend aan:
BPR0001374
datum in werking 1-5-2015
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 's-Hertogenbosch

In de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht

OPSTAL
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 54294/147
d.d. 28-4-2008
'S-HERTOGENBOSCH R 3063

Vereniging van eigenaren

VVE Kasteel Beeckendael te 's-Hertogenbosch
Vestdijk 61
5611 CA EINDHOVEN
Zetel:
HERTOGENBOSCH

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3063
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:19

Haverleij B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
16082947 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:
Eerst genoemde object
brondocument:

in

HYP4 40323/184 reeks EINDHOVEN
d.d. 18-3-2005
'S-HERTOGENBOSCH R 231 gedeeltelijk

in

'S-HERTOGENBOSCH R 2494 gedeeltelijk

in

'S-HERTOGENBOSCH R 1297

in

'S-HERTOGENBOSCH R 242

in

'S-HERTOGENBOSCH R 311

in

'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk

in

'S-HERTOGENBOSCH R 3063

Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:

object in

HYP4 15791/34 reeks EINDHOVEN
d.d. 13-8-2001
'S-HERTOGENBOSCH R 2494 gedeeltelijk

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 1297

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 242

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 311

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 3063

Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:
Eerst genoemde
brondocument:

object in

HYP4 16280/6 reeks EINDHOVEN
'S-HERTOGENBOSCH R 1297

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 242

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 311

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk

object in

'S-HERTOGENBOSCH R 3063

Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:

d.d. 30-5-2002

HYP4 14709/47 reeks EINDHOVEN
'S-HERTOGENBOSCH R 242
'S-HERTOGENBOSCH R 311
'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk

d.d. 22-11-1999

Kadastraal bericht inzake grondpercelen

pagina 3 van 4

Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3063
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

8-11-2017
10:11:19

'S-HERTOGENBOSCH R 3063
HYP4 14474/25 reeks EINDHOVEN
'S-HERTOGENBOSCH R 311

d.d. 22-7-1999

'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk
'S-HERTOGENBOSCH R 3063
HYP4 40476/93 reeks EINDHOVEN
d.d. 23-1-2006
'S-HERTOGENBOSCH R 283 gedeeltelijk
'S-HERTOGENBOSCH R 3063
HYP4 40379/185 reeks EINDHOVEN
'S-HERTOGENBOSCH R 3063
HYP4 15675/15 reeks EINDHOVEN
HYP4 53541/159
d.d. 26-11-2007
HYP4 40398/193 reeks EINDHOVEN

d.d. 14-7-2005

d.d. 6-6-2001
d.d. 30-8-2005

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
KPN B.V.
Stationsstraat 115
3811 MH AMERSFOORT
Postadres:

Postbus: 3053
3800 DB AMERSFOORT
Zetel:
'S-GRAVENHAGE
KvK-nummer:
27124701 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 54522/72

d.d. 24-4-2008

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3063
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:19

het Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70
5216 PP 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 5049
5201 GA 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
17251019 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 40379/185 reeks EINDHOVEN

d.d. 14-7-2005

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Enexis B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 856
5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
ROSMALEN
KvK-nummer:
17131139 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
HYP4 63720/22
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 54522 00070

d.d. 19-12-2013

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Ziggo Netwerk B.V.
Winschoterdiep 60
9723 AB GRONINGEN
Zetel:
GRONINGEN
KvK-nummer:
37141989 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 55410/181

d.d. 10-9-2008

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3064
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:40

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:

'S-HERTOGENBOSCH R 3064
1 ha 24 a 28 ca
145051-415573
WONEN ERF - TUIN

Locatie:
Ontstaan op:

Beeckendael
'S-HERTOGENBOSCH
19-12-2007

Ontstaan uit:

'S-HERTOGENBOSCH R 3034

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan:
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan:

HYP4 54522/69

d.d. 24-4-2008

HYP4 15675/15 reeks EINDHOVEN

d.d. 6-6-2001

Publiekrechtelijke Beperkingen

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Ontleend aan:
BPR0001374
datum in werking 1-5-2015
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 's-Hertogenbosch

In de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht

EIGENDOM
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 54294/147
d.d. 28-4-2008
'S-HERTOGENBOSCH R 3064

Vereniging van eigenaren

VVE Kasteel Beeckendael te 's-Hertogenbosch
Vestdijk 61
5611 CA EINDHOVEN
Zetel:
HERTOGENBOSCH

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3064
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:40

KPN B.V.
Stationsstraat 115
3811 MH AMERSFOORT
Postadres:

Postbus: 3053
3800 DB AMERSFOORT
Zetel:
'S-GRAVENHAGE
KvK-nummer:
27124701 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 54522/72

d.d. 24-4-2008

Niet in de (onder)splitsing betrokken zakelijk recht
Gerechtigde:

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
het Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70
5216 PP 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:

Postbus: 5049
5201 GA 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer:
17251019 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 40379/185 reeks EINDHOVEN

d.d. 14-7-2005
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Kadaster

Betreft:

'S-HERTOGENBOSCH R 3064
Beeckendael 'S-HERTOGENBOSCH
Uw referentie:
Beeckendael
Toestandsdatum: 7-11-2017

8-11-2017
10:11:40

Ziggo Netwerk B.V.
Winschoterdiep 60
9723 AB GRONINGEN
Zetel:
GRONINGEN
KvK-nummer:
37141989 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 55410/181

d.d. 10-9-2008

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: dr/mo
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 14 november 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

20 m

100 m

Schaal 1:2000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

'S-HERTOGENBOSCH
R
3064

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bijlage IV
Bestemmingsplaninformatie

Kasteel Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75 en 77 - 79
’s-Hertogenbosch
05685-02

direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - 2

Kom Engelen - Haverleij
Regels
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 16 Wonen - 2
Plan:
Kom Engelen - Haverleij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002119-1401
Toelichting
Regels
Begin
Vorige
Volgende
Omhoog
Artikel 16 Wonen - 2
16.1 Bestemmingsomschrijving
16.2 Bouwregels
16.3 Nadere eisen
16.4 Specifieke gebruiksregels
16.5 Afwijken van de gebruiksregels
16.6 Afwijken met betrekking tot de parkeervoorzieningen
16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van woningen en bijzondere woonvoorzieningen al dan niet in combinatie met
een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en daarbij behorende tuinen, erven, water; e.d.;
b. ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone' tevens voor:
1. de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische verbindingszone;
2. de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van watersystemen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' tevens voor verkeer en verblijf;
d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens voor (ondergrondse) parkeervoorzieningen en
bergingen;
e. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals verkeers- en groenvoorzieningen, water,
waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate te worden gerealiseerd. Er worden in verband met de
realisering van deze bestemming geen extra parkeerplaatsen geëist boven het aantal binnen deze bestemming

aanwezige parkeerplaatsen, zowel op eigen terrein en/of in (ondergrondse) parkeergarage.
16.2.2 Hoofdgebouwen

Binnen deze bestemming mogen hoofdgebouwen ten dienste van de bestemming worden gebouwd met
inachtneming van de volgende bepalingen:
a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'onderdoorgang' uitsluitend gebouwen zijn toegestaan boven een hoogte van 2,5 meter;
c. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' dienen de hoofdgebouwen van de woningen
aaneengebouwd te worden;
d. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' dienen de hoofdgebouwen van de woningen tweeaaneen gebouwd te worden;
e. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' dienen de hoofdgebouwen van de woningen gestapeld
gebouwd te worden;
f. met betrekking tot de hoogte van een hoofdgebouw geldt dat de maximale bouwhoogte zoals
aangeduid in de bestemming, niet mag worden overschreden.
16.2.3 Bijgebouwen

Binnen deze bestemming mogen bijgebouwen ten dienste van de bestemming worden gebouwd met
inachtneming van de volgende bepalingen:
a. bijgebouwen in de vorm van aan- of uitbouwen van het hoofdgebouw of in de vorm van vrijstaande
bijgebouwen, ten dienste van de bestemming zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.
b. met betrekking tot de bouwhoogte van een bijgebouw geldt dat de maximale bouwhoogte zoals
aangeduid in de bestemming, niet mag worden overschreden.
16.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming
worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. er zijn geen individuele erfafscheidingen toegestaan;
b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola's en
speelvoorzieningen, bedraagt 3 meter.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de afmetingen en de plaatsing
van de bebouwing ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende gronden.
16.4 Specifieke gebruiksregels

a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken
te gebruiken of in gebruik te geven of te laten gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met
deze bestemming;
b. Gebruik van ruimten binnen de woning en in de bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van
een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, wordt als gebruik overeenkomstig de

bestemming aangemerkt, voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 40% van de oppervlakte van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van
gerealiseerde aan- en uitbouwen, mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden beroeps- of
bedrijfsactiviteit;
2. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te
zijn;
3. inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, die vergunningsplichtig zijn volgens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, zijn niet toegestaan;
4. er mag geen detailhandel plaatsvinden.
c. Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen gebruik van ruimten
binnen de woning en bijgebouwen voor publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteiten.
d. Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gehandhaafd.
16.5 Afwijken van de gebruiksregels

a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken in 16.4 ten behoeve van het gebruik
van ruimten binnen de woning en bijgebouwen voor een publieksaantrekkende beroeps- en
bedrijfsactiviteit aan huis voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden.
1. maximaal 40% van de oppervlakte van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van
gerealiseerde aan- en uitbouwen, tot ten hoogste in totaal 50 m2 mag worden gebruikt voor de
aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
2. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te
zijn;
3. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en
parkeersituatie ter plaatse;
4. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving;
5. inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, die vergunningsplichtig zijn volgens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, zijn niet toegestaan;
6. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte
activiteit en wel in verband met de activiteit.
b. Het bevoegd gezag wijkt met een omgevingsvergunning af van het bepaalde in 16.4 indien strikte
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking
niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
16.6 Afwijken met betrekking tot de parkeervoorzieningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 16.2.1 en 16.4, sub
d, mits:
a. de noodzakelijke parkeervoorzieningen op eigen terrein in onvoldoende mate kunnen worden
gerealiseerd en op andere wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien; en
b. de situering van de parkeerplaatsen het stedenbouwkundig beeld van de omgeving, de
verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig aantast.

Bijlage V
Berekening

Kasteel Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75 en 77 - 79
’s-Hertogenbosch
05685-02

WAARDERINGSOVERZICHT
Opdrachtgever
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum
Oppervlakte gbo (m²)
Oppervlakte bvo (m²)

Verdeling sociaal / vrije sector

Duinweide Investeringen N.V.
Woonobject
Beeckendael
's-Hertogenbosch
05685
7-11-2017
3.266
5.264

sociaal
vrije sector

Beheer

Verdeling uitgaven
Inkomsten
Theoretische huurprijs
Markthuur
Mutatiegraad
Leegstandspercentage

302.076
308.492
10,00%
0,00%

Uitgaven
Beheer
Onderhoud
Verhuurdersheffing
Opstalverzekering
Onroerende Zaak Belasting
Waterschap
Rioolrecht
Overig
Totaal incl. BTW
Uitgaven (% van MH)

4.500
17.000
0
2.295
19.048
1.905
1.253
0
50.515
16,37%

Onderhoud

Bestandsnaam: 05685-02
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1,68%
7,00%
4,01%
6.384.357
6.198.404
3,94%
4,73%
4,87%

Kasstroomberekening
Gem. inflatie (20 jaar)
Huurwaardegroei
Discontovoet
Waarde von
Waarde kk
NAR
BAR von
BAR kk

1,92%
1,79%
8,00%
6.384.949
6.198.979
3,94%
4,73%
4,87%

Gerapporteerde waarden
Waarde von
Koperskosten
Waarde kk voor afronding
Afronding

6.384.653
3,00%
6.198.692
4

Opstalverzekering
OZB
Waterschap
Rioolrecht
Verhuurdersheffing
Overig

7.000.000
6.000.000
5.000.000
inkomste
n
waarde
kk

4.000.000

3.000.000
2.000.000
1.000.000
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8.000.000

Correcties
Erfpacht NCW canon
Erfpacht NCW afkoop
Achterstallig onderhoud
BTW-correcties
NCW huurvrije periode(n)
Overig

Kapitalisatieberekening
Gem. inflatie (5 jaar)
Discontovoet correcties
NAR op markthuur
Waarde von
Waarde kk
NAR
BAR von
BAR kk

0
0
0
0
0
0

6.000.000
4.000.000
2.000.000
3,51%

Blad 1

3,76%

4,01%

4,26%

4,51%

NAR
BAR von
BAR kk
BAR kk op markthuur
IRR

3,94%
4,73%
4,87%
4,98%
8,00%

Waarde kk

6.200.000

Printdatum: 22-8-2018

INKOMSTEN
Opdrachtgever
Object
Adres
Plaats
Objectnummer

Duinweide Investeringen N.V.
Woonobject
Beeckendael
's-Hertogenbosch
05685

Huurgegevens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Huurder
Beeckendael 2
Beeckendael 3
Beeckendael 4
Beeckendael 5
Beeckendael 24
Beeckendael 28
Beeckendael 34
Beeckendael 35
Beeckendael 43
Beeckendael 45
Beeckendael 47
Beeckendael 50
Beeckendael 58
Beeckendael 69
Beeckendael 71
Beeckendael 72
Beeckendael 75
Beeckendael 77
Beeckendael 78
Beeckendael 79
Leegstand
Totaal
Totaal per jaar

Bestandsnaam: 05685-02
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Kadaster
R, 3150 A2
R, 3150 A3
R, 3150 A4
R, 3150 A5
R, 3150 A24
R, 3150 A30
R, 3150 A68
R, 3150 A67
R, 3150 A69
R, 3150 A73
R, 3150 A77
R, 3150 A32
R, 3150 A40
R, 3150 A51
R, 3150 A53
R, 3150 A54
R, 3150 A57
R, 3150 A59
R, 3150 A60
R, 3150 A61
onbruikbaar

Taxatiedatum
Indexdatum
Mutatiegraad
Bouwjaar
Energielabel

7-11-2017
1-7-2018
10,00%
2010
B

Maximaal
toegestane
Unit Huurprijs/mnd Markthuur/mnd huur/mnd
APP
1.294
1.280
APP
1.294
1.280
APP
1.294
1.280
APP
1.294
1.280
APP
1.293
1.280
APP
1.057
1.280
APP
1.391
1.369
APP
1.197
1.184
APP
1.391
1.369
APP
1.391
1.369
APP
1.308
1.131
APP
1.057
1.369
APP
1.293
1.280
APP
1.293
1.280
APP
1.293
1.280
APP
1.293
1.280
APP
1.185
1.280
APP
1.185
1.280
APP
1.185
1.280
APP
1.185
1.280
20
25.173
25.708
302.076
308.492
-

Type
# woningen
# woningen verhuurd
# woningen leeg

Punten
-

Woning
Oppervlakte
Markthuur
in m²
per maand
162
1.280
162
1.280
162
1.280
162
1.280
162
1.280
162
1.280
185
1.369
148
1.184
185
1.369
185
1.369
133
1.131
162
1.369
162
1.280
162
1.280
162
1.280
162
1.280
162
1.280
162
1.280
162
1.280
162
1.280
3.266

Blad 2

MGW
20
20
0

Berging
Oppervlakte
Markthuur
in m²
per maand
-

sociaal
vrije sector

Parkeren binnen
Aantal
Markthuur
plaatsen
per maand
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
35

Parkeren buiten
Aantal
Markthuur
plaatsen
per maand
-

Waarde
leeg k.k.
397.000
397.000
397.000
397.000
397.000
401.000
458.000
374.000
458.000
458.000
336.000
401.000
397.000
397.000
397.000
397.000
397.000
397.000
397.000
397.000
8.047.000

Waarde
WOZ
309.000
309.000
309.000
309.000
335.000
300.000
358.000
358.000
359.000
358.000
358.000
298.000
337.000
335.000
335.000
335.000
337.000
309.000
309.000
309.000
6.566.000

Printdatum: 22-8-2018

UITGAVEN
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Woonobject
Beeckendael
's-Hertogenbosch
05685
7-11-2017
opgave

Beheer
Onderhoud
Opstalverzekering
Onroerende Zaak Belasting
Waterschap
Rioolrecht
Verhuurdersheffing
Overig
Totaal excl. BTW

Uitgaven belast met BTW
BTW
Totaal incl. BTW

Bestandsnaam: 05685-02
© Savills Taxaties

-

21,00%

% van MH
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

begroot
4.500
17.000
2.295
19.048
1.905
1.253
46.000

% van MH
1,46%
5,51%
0,74%
6,17%
0,62%
0,41%
0,00%
0,00%
14,91%

% van MH

begroot
21.500
4.515
50.515

% van MH
6,97%
1,46%
16,37%

Blad 3

Beheer

Onderhoud

Opstalverzekering

OZB

Waterschap

Rioolrecht

Verhuurdersheffing

Overig

Printdatum: 22-8-2018

CORRECTIES
Opdrachtgever
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Duinweide Investeringen N.V.
Woonobject
Beeckendael
's-Hertogenbosch
05685
7-11-2017

Correcties

1
1

1

Netto Contante Waarde canon

1

Netto Contante Waarde afkoop

1

Achterstallig onderhoud

1
0

-

BTW-correcties

0
0

-

0

Erpachtcorrecties
Ingangsdatum
Expiratiedatum tijdvak
Einddatum erfpachtrecht
Opties
Voorwaarden

Bestandsnaam: 05685-02
© Savills Taxaties

Nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

-

-

-

-

NCW huurvrije periode(n)
NCW annuïteiten

Achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud / m² bvo
Oppervlakte (bvo)
Correctie achterstallig onderhoud

0
5.264
0

Canonbedrag per jaar
Inflatie
Discontovoet
Reële rente
Resterende periode (jaren)
Netto Contante Waarde canon

n.v.t.
1,68%
7,00%
5,23%
n.v.t.
n.v.t.

Grondwaarde / m² bvo
Grondwaarde
Grondwaardestijging per jaar
Discontovoet
Reële rente
Resterende periode (jaren)
Grondwaarde einde periode
Netto Contante Waarde afkoop

n.v.t.
n.v.t.
1,50%
7,00%
5,42%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Overige correcties
NCW huurvrije periode(n)
NCW annuïteiten

0
0

Totale erfpachtcorrectie

n.v.t.

Totale correcties

0

Koperskosten eigen grond
Koperskosten bij erfpacht

3,00%
n.v.t.

BTW-correcties
BTW-correctie op exploitatielasten
BTW-correctie op stichtingskosten
Totale BTW-correctie

Blad 4

0
0
0

Printdatum: 22-8-2018

KAPITALISATIE
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Verhuurd
Leegstand
Bruto inkomsten

Woonobject
Beeckendael
's-Hertogenbosch
05685
7-11-2017

Units
Huurprijs p.j. Markthuur p.j.
20
302.076
308.492
302.076
308.492

Sensitivity analysis
NAR min 50 basispunten
NAR min 25 basispunten
NAR conform waardering
NAR plus 25 basispunten
NAR plus 50 basispunten

Bestandsnaam: 05685-02
© Savills Taxaties

Correcties
Inflatie
Reële rente
Lasten
Trans. Kn.

NAR
3,51%
3,76%
4,01%
4,26%
4,51%

waarde kk
7.088.143
6.613.695
6.198.404
5.831.857
5.505.947

Max. toeg.
huur p.j.
-

NAR op
markthuur
4,01%
6,00%

7,00%
1,68%
5,23%
16,37%
8,00%
Corr. verschil Leegstand
Uitgaven
HP en MH
in maanden per woning
48.99048.990-

Correctie
leegstand
-

NAR
BAR von
BAR kk
multiplier

3,94%
4,73%
4,87%
20,52

Overige
correcties
-

Waarde
vrij op naam
6.384.357
6.384.357

BAR von hw

8.000.000

Koperskosten

6.000.000

3,00%

4.000.000
2.000.000

Waarde kk voor afronding
Afronding

6.198.404
4

Waarde kk

6.200.000

3,51%

3,76%

Blad 5

4,01%

4,26%

4,51%

Printdatum: 22-8-2018

KASSTROOM
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Woonobject
Beeckendael
's-Hertogenbosch
05685
7-11-2017

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2

3

4

5

8,00%
1,92%
1,79%
16,37%

Max. toeg.
Units
Huurprijs p.j. Markthuur p.j. huur p.j.
20
302.076
308.492
302.076
308.492
-

Verhuurd
Leegstand
Bruto inkomsten

1

Discontovoet
Gem. index
Groei marktwaarde leeg
Uitgaven

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Index
Marktwaarde Perioden
leeg
(1 jaar)
8.047.000
8.047.000

8,00%
1,50%
3,00%
10,00%
1,30%

Waarde von

Waarde kk
1,47%

1,67%

6.384.949

NAR
BAR von
BAR kk

6.198.979
1,96%

2,00%

2,00%

3,94%
4,73%
4,87%

2,00%

Exit na 10 jaren
Eindwaarde von
Koperskosten
Eindwaarde kk
Exit BAR kk
2,00%

2,00%

2.464.371
3,00%
2.392.594
5,59%
2,00%

1
288.292
288.292

2
263.436
263.436

3
241.698
241.698

4
223.252
223.252

5
205.245
205.245

6
188.415
188.415

7
172.965
172.965

8
158.782
158.782

9
145.762
145.762

10
133.809
133.809

Jaarlijkse exploitatie
Netto inkomsten voor leegstand

48.507
239.785

44.604
218.832

41.014
200.684

37.714
185.538

34.679
170.566

31.888
156.527

29.322
143.643

26.963
131.819

24.793
120.969

22.798
111.011

Te verkopen units
Verhuur - en verkoopkosten (incl. leegstand)
Mutatieonderhoud per unit voor inflatie
Mutatieonderhoud per unit na inflatie
Netto transactieresultaat

10,0%
24.190
2.000
2.019
783.631

10,0%
22.132
2.000
2.058
717.897

10,0%
20.291
2.000
2.097
657.635

10,0%
18.664
2.000
2.138
602.370

10,0%
17.129
2.000
2.179
551.789

10,0%
15.708
2.000
2.221
505.466

10,0%
14.405
2.000
2.263
463.032

10,0%
13.210
2.000
2.307
424.161

10,0%
12.114
2.000
2.351
388.552

10,0%
11.109
2.000
2.396
355.933

Andere uitgaven voor inflatie
Andere uitgaven na inflatie
Netto kasstroom
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Verhuurkosten
Verkoopkosten
Koperskosten
Mutatiegraad

1.023.416

Blad 6

936.729

858.319

787.908

722.355

661.993

606.675

555.980

509.521

466.945

Printdatum: 22-8-2018

KASSTROOM
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Woonobject
Beeckendael
's-Hertogenbosch
05685
7-11-2017

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2

3

4

5

8,00%
1,92%
1,79%
16,37%

Max. toeg.
Units
Huurprijs p.j. Markthuur p.j. huur p.j.
20
302.076
308.492
302.076
308.492
-

Verhuurd
Leegstand
Bruto inkomsten

1

Discontovoet
Gem. index
Groei marktwaarde leeg
Uitgaven

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Index
Marktwaarde Perioden
leeg
(1 jaar)
8.047.000
8.047.000

Waarde von

Waarde kk
2,00%

2,00%

6.384.949

NAR
BAR von
BAR kk

6.198.979
2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

3,94%
4,73%
4,87%

2,00%

Exit na 20 jaren
Eindwaarde von
Koperskosten
Eindwaarde kk
Exit BAR kk
2,00%

2,00%

586.522
3,00%
569.439
9,99%
2,00%

11
122.837
122.837

12
112.764
112.764

13
103.518
103.518

14
95.029
95.029

15
87.237
87.237

16
80.083
80.083

17
73.516
73.516

18
67.488
67.488

19
61.954
61.954

20
56.874
56.874

Jaarlijkse exploitatie
Netto inkomsten voor leegstand

20.963
101.874

19.276
93.488

17.725
85.792

16.299
78.730

14.987
72.250

13.781
66.302

12.672
60.844

11.652
55.836

10.715
51.239

9.852
47.021

Te verkopen units
Verhuur - en verkoopkosten (incl. leegstand)
Mutatieonderhoud per unit voor inflatie
Mutatieonderhoud per unit na inflatie
Netto transactieresultaat

10,0%
10.187
2.000
2.442
326.053

10,0%
9.342
2.000
2.489
298.681

10,0%
8.567
2.000
2.537
273.606

10,0%
7.857
2.000
2.585
250.637

10,0%
7.205
2.000
2.635
229.596

10,0%
6.607
2.000
2.686
210.321

10,0%
6.059
2.000
2.737
192.665

10,0%
5.557
2.000
2.790
176.490

10,0%
5.096
2.000
2.843
161.674

10,0%
4.673
2.000
2.898
148.101

Andere uitgaven voor inflatie
Andere uitgaven na inflatie
Netto kasstroom
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Verhuurkosten
Verkoopkosten
Koperskosten
Mutatiegraad

427.926

Blad 7

392.169

359.399

329.367

301.845

276.623

253.509

232.326

212.913

195.123

Printdatum: 22-8-2018
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