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Samenvatting

Objectgegevens
Straat
Plaats

: Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
: Alphen aan den Rijn

Type object
Grootte
Parkeerplaatsen
Eigendomssituatie
Kadastrale aanduiding

: woningen
: 1.400 m² vvo
: niet van toepassing
: volledig eigendom in de appartementsrechten
: Gemeente Oudshoorn, sectie C, nummer 11101, A3 - A27

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

: 25
: 0%
: 1 jaar
: € 244.260
: € 246.026

Marktwaarde en rendementen
Waardepeildatum

: 01-03-2019

Marktwaarde k.k.

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

: 5,43%
: 5,47%
: 5,32%

Bijzonder uitgangspunt:
geheel ontwikkeld,
opgeleverd en volledig
verhuurd tegen markthuur

€ 4.500.000
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Duinweide Investeringen N.V.
T.a.v. Pieter Vermeulen
Henry Dunantweg 15
2402 NM 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, 27 maart 2019

Geachte heer Vermeulen,
In overeenstemming met de opdrachtbevestiging van 8 maart 2019 met referentie 19057 hebben wij de
waardering uitgevoerd van de appartementsrechten van de woningen gelegen aan Lupinesingel 91 t/m 139
(oneven) per 1 maart 2019 voor opname in het prospectus van Duinweide Investeringen N.V. (hierna: het
Fonds).
Het object is op 28 februari 2019 geïnspecteerd door Martijn Onderstal. Het gewaardeerde object is nog niet
gerealiseerd. Wij hebben geïnspecteerd op de nieuwbouwlocatie. 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. Echter, hebben
wij onlangs in opdracht van ING Bank N.V. een taxatie van onderhavig object uitgevoerd in verband met
financieringsdoeleinden. Wij hebben van ING Bank N.V. schriftelijke toestemming om in opdracht van
Duinweide Investeringen een taxatie van dit object uit te voeren voor andere doeleinden.
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).
Naast deze waardebrief ontvangt u tevens de uitgangspunten die van toepassing zijn op deze waardering
en het taxatierapport met bijlagen.
Het taxatierapport en/of een samenvatting mag niet worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring, mede in verband met de vorm en context waarin het taxatierapport en/of een samenvatting
verschijnt (deze goedkeuring mag niet op onredelijke wijze worden onthouden of vertraagd).
Het prospectus of andere documenten ten behoeve van (toekomstige) deelnemers in het Fonds, naargelang
het geval, dienen expliciet te vermelden dat Savills, met uitzondering van dit taxatierapport, geen
verantwoordelijkheid aanvaardt voor enig deel van het prospectus of enige andere informatie uitgegeven
door Duinweide Investeringen of een andere partij in relatie tot de aandeelhouders of toekomstige
aandeelhouders in relatie tot het Fonds. Het taxatierapport en de samenvatting voldoen in alle opzichten aan
de vereisten van het ‘Red Book’ en eventuele toepasselijke voorschriften of richtlijnen.
Indien er verschillen zijn opgetreden tussen de inspectiedatum en de waardedatum of tussen de
waardedatum en de datum van uitbrengen van het prospectus of de datum van uitgifte van enige andere
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documenten ten behoeve van (toekomstige) deelnemers in het Fonds waardoor het taxatierapport als
misleidend of onjuist kan worden beschouwd, behouden wij ons het recht om ons taxatierapport te herzien
voordat het op de beschreven wijze wordt gepubliceerd.

Marktwaarde - bijzonder uitgangspunt: geheel ontwikkeld, opgeleverd en volledig verhuurd
tegen markthuur
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 1 maart 2019
de volgende waarde aan het object toegekend:

€ 4.500.000 k.k.
(vier miljoen vijfhonderdduizend
euro kosten koper)

Let op:
Het gewaardeerde object - in huidige staat op het moment van waardering - vertegenwoordigt een waarde
die substantieel lager is dan de marktwaarde op basis van het bijzondere uitgangspunt zoals vermeld.
Met vriendelijke groet,

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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Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen aan den Rijn
1.

Ligging en bereikbaarheid

Het object ligt in de wijk Ridderveld in het noorden van Alphen aan den Rijn, is ruim opgezet met veel groen
en is goed gelegen ten opzichte van de N207 en de N11. Deze N-wegen zorgen ervoor dat de A4 (Belgische
grens - Den Haag – Amsterdam) en de A12 (Den Haag – Utrecht – Duitse grens) snel te bereiken zijn.
Daarnaast is de wijk goed bereikbaar met het eigen vervoer en heeft het voldoende parkeergelegenheden.
Het treinstation van Alphen aan den Rijn ligt op circa 3,6 km afstand. Daarnaast is het dichtstbijzijnde
busstation op circa 300 meter afstand. Hierdoor is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer tevens goed
te noemen. Verder zijn er vele voorzieningen zoals scholen, een winkelcentrum en een sportcomplex.
Voor de plattegrond van de locatie verwijzen wij u naar Bijlage II.

2.

Samenstelling

Het gewaardeerde object betreft een nieuwbouwproject bestaande uit een appartementencomplex met 25
appartementen welke zijn verdeeld over een tweetal verdiepingen. Het object bestaat uit tweekamer
appartementen en studio’s met een totale verhuurbare vloeroppervlakte van 1.400 m². De totale
perceelgrootte bedraagt 1.214 m². Onder het appartementencomplex komt een gezondheidscentrum. Hier
worden o.a. een fysiotherapeut, huisartsenpraktijk, diëtist, verloskundigen, podotherapeut en apotheker. Dit
gezondheidscentrum maakt geen deel uit van de berekening. Het complex wordt medio 2019 opgeleverd.
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 huurderoverzicht, met als naam ‘Kopie van Huurprijzen 2019 Lupinesingel Alphen a/d Rijn’, ontvangen
met daarin de vloeroppervlakten per huurder. 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 wordt medio 2019 opgeleverd. Het is opgetrokken rondom een betonnen constructie met betonnen
vloeren. Hierin zijn kunststof kozijnen geplaatst met dubbel glas. Het object heeft een plat dak.

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.
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5.

Staat van onderhoud

Het object is door ons geïnspecteerd op 28 februari 2019. Tijdens deze inspectie was het object in aanbouw.

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:

Kadastrale gemeente: Oudshoorn | Sectie: C
Appartementsrecht

De appartementsrechten behoren tot het navolgende grondperceel

Index

Nummer

A3 - A27

11101

Grootte
12 a 14 ca
Totaal m² grondperceel

m²

Omschrijving

1.214

wonen erf - tuin

1.214

Uit de door het kadaster verstrekte gegevens blijkt dat bovengenoemde appartementsrechten het eigendom
zijn van Zenzo Lupine B.V., statutair gevestigd te Amersfoort. De grondpercelen waaruit
appartementsrechten zijn ontstaan, zijn in eigendom van Zenzo Lupine B.V., statutair gevestigd te
Amersfoort.

7.

Eigendomssituatie

Wij hebben de splitsingsakte van 9 augustus 2018 gelezen. Deze akte is opgesteld door de heer mr. W.
Schakel, notaris te Amersfoort, Nederland.
Hieruit blijkt dat het object in eigendom is van Zenzo Lupine B.V..
Het perceel worden in de akte officieel aangeduid als:
Gemeente Oudshoorn, sectie C, nummer 11101.
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 ‘Alphen Stad’. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk
verklaard bij Koninklijk Besluit op 28 februari 2018. Het object heeft op basis van dit plan de bestemming
‘Gemengd’. Hieronder wordt verstaan:
a.

wonen, behalve ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', met inachtneming van
artikel 7.5 Specifieke gebruiksregels;
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b.

dienstverlening op de begane grond;

c.

ambachtelijke bedrijvigheid op de begane grond;

d.

maatschappelijke
voorzieningen op
de
begane
grond,
behalve
ter
plaatse
van
de aanduiding 'maatschappelijk uitgesloten', met inachtneming van artikel 7.5 Specifieke
gebruiksregels;

e.

sportvoorzieningen binnen gebouwen op de begane grond;

f.

horeca 1.1 en 1.4 van de Staat van Horeca-activiteiten op de locaties Winkelcentrum Herenhof,
Ridderhof en de Atlas;

g.

detailhandel op de locaties Winkelcentrum Herenhof (inclusief detailhandel blok Ouvertureweg,
Concertweg, Eisenhowerlaan) , Ridderhof en de Atlas;

Volgens het vigerende bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte 50 meter.

9.

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.

10. Verhuursituatie
Wij zijn niet voorzien van huurovereenkomsten. Op verzoek van opdrachtgever hebben wij ons bij deze
waardering gebaseerd op de informatie zoals vermeld in het aan ons verstrekte huurdersoverzicht.

11. Bijzondere uitgangspunten
Bij deze waardering hebben wij het volgende bijzondere uitgangspunt gehanteerd:
•

Het gewaardeerde object is per waardepeildatum volledig ontwikkeld, opgeleverd en volledig verhuurd
tegen markthuur.

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

13. Marktanalyse
13.1. Nederlandse economie
In Nederland wonen 17,3 miljoen inwoners. Het grootste gedeelte van de bevolking (7,1 miljoen mensen)
woont geconcentreerd in de Randstad. Dit is een gebied in het westen van Nederland waarbinnen de vier
grote steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) gelegen zijn.
De meeste bedrijven zijn ook in de Randstad gevestigd. Daarnaast liggen de nationale luchthaven Schiphol
en de haven van Rotterdam binnen de Randstad. Schiphol en de haven van Rotterdam zijn voor de economie
van Nederland van groot belang. Door de strategische locatie van Nederland, de uitstekende infrastructuur
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met het achterland en de sterke handelsgeest, is Nederland historisch gezien een sterke handelsnatie. De
economie wordt dan ook sterk gedreven door de import en export. Daarom presteert Nederland economisch
gezien het best als belangrijke handelspartners het economisch ook goed doen. Bij een economische
laagconjunctuur betekent dit vanzelfsprekend dat dit een negatief effect heeft op de Nederlandse economie.

Grafiek Belangrijke handelspartners van Nederland

Wereldeconomie, internationale handel en Europa
De Nederlandse economie karakteriseert zich dus als een open economie waarbij er een sterke
afhankelijkheid is van de algehele wereldhandel en wereldeconomie. Een aantal belangrijke financieeleconomische indicatoren voor de groei van de wereldeconomie wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

Indicatoren
Economische groei wereldwijd (2018)

3,7%

Groei wereldwijd handelsvolume (2017)

4,2%

Stijging consumentenprijzen (2017)

1,7%

Werkloosheidspercentage (2018)

5,3%

LIBOR (6 maanden rentetarief, 2018)*

2,49% (dollar)
-0,32% (euro)
0,02% (yen)

* ‘London Interbank Offered Rate’ - belangrijke internationale rentestandaard

De eurozone beleeft de sterkste groei in meer dan een decennium, met een groei van het bruto binnenlands
product (BBP) van 2,5% in 2017. Het BBP is sindsdien echter wel gedaald naar 2,0% in 2018. Voor 2019
verwacht de Europese Centrale Bank (ECB) een groei van 1,7%. Belangrijke verklaringen voor afzwakking
van de groei in de eurozone zijn een lagere economische groei in Duitsland door strengere emissie regelgeving
en een lagere economische groei in het Verenigd Koninkrijk.
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Naast genoemde elementen, heeft het monetaire beleid ook een grote invloed op de groei van de economie.
Op Europees niveau spelen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Economische en Monetair Unie (EMU)
hierin een belangrijke rol. Eind 2018 heeft de ECB haar opkoopprogramma van obligaties beëindigd. Dit
opkoopprogramma had tot doel om de inflatie te bewegen naar net onder 2% én om de langetermijnrente in
de eurozone te laten dalen naar een laag niveau. Hiermee moesten investeringen in de Europese economie
worden bevorderd. Het beleid is succesvol gebleken aangezien het gemiddelde Bruto Binnenlands Product
(BBP) gedurende het programma is gestegen. Ondanks dat de ECB haar opkoopprogramma weliswaar heeft
beëindigd, heerst de verwachting dat de lange rente voorlopig rond het huidige niveau zal blijven. Om deze
lage rente te blijven stimuleren zal de ECB de beleidsrente in ieder geval tot de zomer van 2019 niet verhogen.

Macro-economische situatie Nederland
Ingegeven door het beleid van de ECB en goed draaiende economieën in omliggende landen, doet ook de
Nederlandse economie het goed. Diverse macro-economische indicatoren (zie navolgende grafiek) tonen dan
ook aan dat de Nederlandse economie in het laatste jaar wederom is gegroeid met 2,4%*. Parallel aan de
afvlakking van de Europese groei, daalde de groei ook in Nederland.

Grafiek Belangrijkste macro-economische indicatoren Nederlandse economie 2007Q3 – 2018Q3

Naast de aanhoudende groei van het BBP blijkt uit de grafiek ook dat de consumptie van huishoudens is
gestegen met 1,7%*, dat de investeringen fors zijn gestegen met 7,4%*, dat de productie is gestegen met
2,1%* en dat de export met 0,6%* is gegroeid.
Een volledig macro-economisch conjunctuurbeeld kan worden verkregen door alle belangrijke macroeconomische indicatoren in relatie tot elkaar te beschouwen. Dit wordt door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) bijgehouden met een conjunctuurklok van de Nederlandse economie. Deze conjunctuurklok
combineert alle belangrijke conjunctuurrelevante macro-economische indicatoren en geeft zo een beeld van
de stand en het verloop van de conjunctuur van de Nederlandse economie. De conjunctuur indicatoren van
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2013, 2015 en 2018 laten zien dat de meeste variabelen zijn verschoven van het recessie- naar het groeikwartiel.
* Jaar op jaar groei (YoY)

Figuur Conjunctuurklok januari 2013, 2015 en december 2018

Behalve de voorgaande financieel-economische indicatoren, zijn ook psychologische indicatoren van belang
om een goed beeld te krijgen van de macro-economische situatie en conjunctuur. Er bestaat namelijk een
relatie tussen conjunctuur en het vertrouwen van consumenten en producenten in de economie. In de tweede
helft van 2018 daalde het consumentenvertrouwen 5 maanden op een rij. Ondanks deze daling scoort
consumentenvertrouwen echter nog altijd ruim boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. In december
(9 punten) lag deze indicator 3 punten hoger ten opzichte van het 20-jaars gemiddelde en 41 punten hoger
ten opzichte van het dieptepunt van het consumentenvertrouwen tijdens de laatste crisis.
Ook het producentenvertrouwen presteert ruim beter dan het langjarig gemiddelde. In december van het
afgelopen jaar (7,5 punten) lag deze indicator 6,6 punten hoger ten opzichte van het 20-jaars gemiddelde, en
31 punten hoger ten opzichte van het dieptepunt van het producentenvertrouwen tijdens de laatste crisis. In
tegenstelling tot het consumentenvertrouwen neemt het producentenvertrouwen momenteel wel toe.
Ondanks de geschetste positieve cijfers zijn er momenteel ook risico’s voor de groei van de Nederlandse
economie. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zijn de huidige geopolitieke ontwikkelingen belangrijke
risico’s, in het bijzonder: Brexit, handelsmaatregelen en groeiende politieke onrust in de EU over oplopende
begrotingstekorten in Frankrijk en Italië. Daarnaast vormen sterk oplopende bouwkosten een risico. Tekorten
aan personeel, materiaal en bouwlocaties zorgen ervoor dat prijzen oplopen en projecten geen doorgang meer
vinden omdat ze financieel onrendabel zijn geworden.
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Effecten macro-economie op de vastgoedmarkt
De hiervoor besproken macro-economische factoren en demografische ontwikkelingen en migratie hebben
voornamelijk invloed op de vraag naar vastgoed op de gebruikersmarkt. Het huurprijsniveau op de
gebruikersmarkt komt namelijk tot stand door het samenspel tussen het aanbod en de vraag naar ruimte. De
voortzetting van economische groei vormde in 2018 aanleiding voor de continuering van aanzienlijke
ruimtevraag op de gebruikersmarkt. Dat is terug te zien in het opnamevolume. Dit was in 2018 namelijk nog
altijd aanzienlijk met ongeveer 7,4 miljoen m2 opname en ongeveer 10% hogere opname dan het 9jaarsgemiddelde (zie onderstaande grafiek). Ten opzichte van de voorgaande drie jaar is opname echter
gedaald. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan een gebrek aan kwalitatief product. Hier is met name
sprake van op de kantoren- en logistieke deelmarkt.

Grafiek Totale opname van Nederlandse vastgoed 2011 - 2019 YTD

Ingegeven door de aanzienlijke opname en gebrek aan kwalitatief product zien we momenteel dan ook een
voorzetting van huurgroei op de Nederlandse gebruikersmarkt. Deze huurgroei heeft op de beleggingsmarkt
in 2018 geleid tot verdere stijging van vastgoedprijzen.
Met name woningvastgoed is momenteel een populair beleggingsproduct binnen de vastgoedbeleggingsmarkt. Opmerkelijk hierbij is dat woningvastgoed het afgelopen jaar kantorenvastgoed voorbij
gegaan is als meest dominante vastgoedbelegging, met een aandeel van 33% van het totale
beleggingsvolume in 2018. Andere dominante vastgoedbeleggingen afgelopen jaar, waren kantorenvastgoed
met een aandeel van 30%, industrieel vastgoed met 17%, en winkelvastgoed met 12% van het totale
beleggingsvolume. In 2018 werd er in totaal circa € 19 miljard belegd in Nederlands vastgoed.

Grafiek Totaal beleggingsvolume Nederlands vastgoed per sector 2010 – 2019 YTD
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Behalve de invloed van macro-economische factoren en demografische ontwikkelingen en migratie, hebben
ook ontwikkelingen in de financiële markten invloed op de vastgoedmarkt. Waar macro-economische factoren
in de eerste plaats ingrijpen op de vastgoed gebruikersmarkt, hebben ontwikkelingen op de financiële markten
in de eerste plaats invloed op de vastgoedbeleggingsmarkt. Een stijging van de lange rente en nadelige
belasting- en accountancyregels kunnen direct effect hebben op vastgoedprijzen op de beleggingsmarkt. Dat
geeft vervolgens aanleiding voor nieuwe vastgoedontwikkelingen, en op de lange termijn daarom tot een
vergroting van de netto voorraad en daling van het huurniveau op de gebruikersmarkt.
Momenteel leidt de sterke daling van de langetermijnrente in Europa tot een lage risicoperceptie van
Nederlands vastgoed. Dit is zichtbaar in de ‘yield-gap’: het verschil tussen het rendement op vastgoed en het
rendement op 10 jarige obligaties. De volgende grafiek toont het verschil tussen het rendement op het beste
vastgoed (‘prime’) en dat van Nederlandse staatsobligaties. Uit de grafiek valt af te lezen dat de Nederlandse
‘yield-gap’ nog steeds significant te noemen is.

Grafiek Rendementsverschil Nederlands vastgoed en staatsobligaties 2010 – 2019 YTD

Ondanks de lage risicoperceptie van Nederlandse vastgoedbeleggingen, zijn (beperkte) renteschokken in de
obligatiemarkt in 2019 niet ondenkbaar. Ingegeven door onzekerheden in reactie op politieke en economische
ontwikkelingen, kunnen dergelijke renteschokken in 2019 een trendbreuk veroorzaken. De combinatie van
renteschokken in de obligatiemarkt, en waardedaling van vastgoed als gevolg, kan dan resulteren in
waardedaling van vastgoed onder de Loan-to-value (LTV, de schuldgraad afgesproken met een externe
financier). Behalve dat individuele partijen dan mogelijk niet aan verplichtingen kunnen voldoen, zullen risicoopslagen bij externe financieringen gaan stijgen. Opmerking hierbij is dat dergelijke renteschokken niet alleen
effecten zullen hebben op de Nederlandse vastgoedmarkt, maar op de gehele Europese en wellicht
wereldwijde vastgoedmarkt.
Ondanks dit risico maken de huidige stabiele economische situatie en de forse ‘yield-gap’ Nederland
vooralsnog een aantrekkelijke bestemming voor buitenlands kapitaal. De instroom van buitenlands kapitaal is
groot, en dit is terug te zien in het stijgende aandeel van grensoverschrijdende beleggingen ten opzichte van
het totale beleggingsvolume in Nederland in de afgelopen 5 jaar (zie onderstaande grafiek). Afgelopen jaar
was het aandeel van grensoverschrijdende beleggingen 57%. Het grootste gedeelte van dit buitenlands
kapitaal is momenteel afkomstig uit de Verenigde Staten met 13%, het Verenigd Koninkrijk met 10% en
Duitsland met een aandeel van 9%.
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Grafiek Aandeel grensoverschrijdende beleggingen in Nederlands vastgoed naar afkomst 2018

Bronnen: IMF, OECD, Wereldbank, CBS, CPB, DNB, Oxford Economics, Vastgoedmarkt, PropertyNL, Savills Research.

13.2. 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) beleggen in de
Nederlandse 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 4,4 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 (< € 290.000 (NHG-grens))

Sociale huur (< € 720,42 p/m)

Doorstromers (€ 290.000 tot ca. € 400.000)

Middeldure huur (€ 720,42 tot € 1.000 p/m)

Hoog segment (ca. > € 400.000)

Dure huur (> € 1.000 p/m)
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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 dat 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. De verhuurder mag er echter 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
hoofdlijnen 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 de mogelijkheid
om invloed uit te oefenen op de doelgroep waarvoor woningbouw wordt gerealiseerd. Hiervoor kunnen zij in
het bestemmingsplan een quota opnemen voor het aantal verplichte sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen, particulier opdrachtgeverschap en het aantal geliberaliseerde woningen voor middenhuur op
een locatie.

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

Aanbod

Starters

↑

↓

Doorstromers

↑

→

Hoog segment

↑

→

Starters

↑

→

Doorstromers

↑

→

Regio

Beoordeling huidige
mismatch vraag en
aanbod
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→

→

Sociale huur

↑

↓

Middeldure huur

↑

↓

Dure huur

↑

→

Sociale huur

↑

→

Middeldure huur

↑

→

→

→

Hoog segment

Randstad

Verhuurmarkt

Regio

Dure huur

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.

Beleidsontwikkelingen op 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. 2017 kende weer
een piek van circa 67.500 uitgegeven percelen. Dit is het hoogste aantal sinds 2009.
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Grafiek Uitgegeven percelen voor nieuwbouw per type woning

Recentelijk heeft het Rijk aangekondigd dat zij de komende jaren een actievere en regisserende rol inneemt
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.

Hypotheekrenteaftrek
Momenteel is het mogelijk om een deel van de rentekosten van een hypotheek terug te vorderen via de
belastingaftrek. Het huidige kabinet is voornemens om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. De
hypotheekrenteaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd van maximaal 50% in 2017 tot 37% in 2023.

Loan-to-value
Een andere belangrijke beleidsverandering ten aanzien van woningfinancieringen is dat huishoudens niet
langer meer dan 100% van de marktwaarde (de zogenoemde loan-to-value ratio, LTV) van een koopwoning
kunnen financieren met een hypotheek. Er moet daarom eigen vermogen ingebracht worden bij de aankoop
van een koopwoning, omdat in ieder geval de bijkomende aankoopkosten uit eigen vermogen gefinancierd
moet worden. Dit maakt het voor starters lastiger om een woning te kopen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Voor kopers van woningen in het starterssegment bestaat de Nationale Hypotheek garantie. Dit 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 € 265.000. De snel stijgende woningprijzen hebben als gevolg dat deze grens per
1 januari 2019 is verhoogd naar € 290.000. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende
voorzieningen ligt deze grens daarnaast 6% hoger.

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
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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, die momenteel kunnen 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 onder
meer ouder zijn dan 18 jaar, de Nederlandse identiteit hebben en ingeschreven staan bij de gemeente op het
aangevraagde adres. Daarbij mag het huishoudinkomen momenteel niet hoger zijn dan € 30.825 per jaar.

Overige ontwikkelingen
Urbanisatie
Nederland heeft, 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 juist toeneemt.

Vergrijzing en huishoudensverdunning
Individualisering zet door in Nederland wat resulteert in huishoudensverdunning, met name meer
eenpersoonshuishoudens. Dit komt met name door jongeren die alleen wonen, de toename van scheidingen
en ouderen vanaf 65-plus die niet de stap naar een appartement of verzorgingshuis maken. Volgens het CBS
groeit het aandeel van deze laatste groep van 19% nu naar 26% in 2040. Vanaf 2030 stroomt er volgens het
Planbureau van de Leefomgeving daarom een grote groep senioren uit hun koopwoningen. Hierdoor stijgt de
vraag naar kleinere woningen en studio’s, waaronder ook varianten in collectieve wooncomplexen.

Flexibilisering
In Nederland flexibiliseert de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat het aandeel werkgevers dat gebruikmaakt van
tijdelijke contracten toeneemt. Dit gaat samen 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 dat woonwensen in algemene
zin veranderen.
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Visie ontwikkeling huur- en koopmarkt
In de volgende tabel is aangegeven hoe Savills verwacht 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

↑

Doorstromers

→

↑

Hoog segment

→

↑

Starters

→

↑

Doorstromers

→

↑

Hoog segment

→

→

Sociale huur

→

→

Middeldure huur

→

↑

Dure huur

→

↑

Sociale huur

→

→

↑

↑

→

→

Koopmarkt

Regio

Randstad

Inschatting
verwachte
prijsontwikkeling

↑

Starters
Randstad

Verwachte
verandering
mismatch vraag
en aanbod

Verhuurmarkt

Regio

Middeldure huur
Dure huur

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 beperkte nieuwbouw, met name binnen de segmenten van starters en
doorstromers. De schaarste blijkt onder meer uit de prijsverandering.
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 in het middensegment.
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Huishoudens met middeninkomens wonen niet in het middensegment van de woningmarkt door het geringe
aanbod in dit segment en de (te) goede kwaliteit van sociale huurwoningen in relatie tot huurwoningen in het
middeldure 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 het aanbod in de sociale
en middeldure huur zal op termijn uitkomst moeten bieden.
Naar verwachting zal voorlopig het tekort op de woningmarkt blijven bestaan. Verwacht wordt dat het tekort
op de woningmarkt 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. Volgens voorspellingen van de Rabobank en ABN AMRO zullen
de huizenprijzen in 2019 met 6% stijgen en in 2020 met 4%. 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.

Beleggingsmarkt onder de loep
Het gezonde beleggingsklimaat in Nederland, maar ook de krapte op de woningmarkt in de meeste
segmenten, zorgt voor een aanhoudende interesse van Nederlandse en ook buitenlandse beleggers in
Nederlands vastgoed. Traditioneel wordt met name geïnvesteerd in de ‘klassieke’ sectoren (kantoren, winkels
en bedrijfsruimte). Naast deze sectoren 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
beleggingsvolumes (zie de volgende grafiek).

Grafiek Beleggingsvolume woningmarkt 2010 - 2018

Uit de grafiek valt af te lezen dat het beleggingsvolume in 2018 fors is gestegen in vergelijking met voorgaande
jaren. In 2017 nam het beleggingsvolume nog af door tekort aan kwalitatief product. 2018 bracht de groei in
beleggingsvolume echter weer terug. Dat is ten dele ingegeven door enkele grote portefeuilletransacties. Zo
kocht Vesteda een woningportefeuille van 6777 woningen aan van NN voor €1,5 miljard. Dit was de grootste
transactie van 2018. Andere grote woningportefeuilletransacties afgelopen jaar waren de transactie van DWS
voor € 265,2 miljoen van Vesteda en de transactie van DM Equity Partners voor € 180 miljoen van QSP Ess.
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Van het totale beleggingsvolume van 2018 is 60% gekocht door Nederlandse beleggers. De voorgaande drie
jaar was dit aandeel vergelijkbaar. 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 3,5%.

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 2018 (46.000 tot en met het derde kwartaal van 2018
vergeleken met 26.000 in 2013), blijft de bouwproductie achter 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 ook in 2019 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.
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 beleggingsvolumes.
Naast de geschetste kansen hebben beleggers ook te maken met mogelijke bedreigingen. Zo 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 de totale sociale
woningportefeuille, minus vijftig maal de gemiddelde WOZ-waarde. Daarbij wordt geen heffing geheven bij het
WOZ-waarde deel boven € 250.000 en zijn rijksmonumenten vrijgesteld. In 2019 is de verhuurderheffing
0,561%. 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 bij een dergelijke ingreep is of dit segment voor beleggers interessant blijft.
Over de 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.

NL-29
Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen aan den Rijn
06936-02

Pagina 26

13.3. Lokale marktanalyse Alphen aan den Rijn
Dit hoofdstuk geeft een bondig overzicht van de lokale woningmarkt in de gemeente Alphen aan den Rijn.
De analyse begint vanuit een breder perspectief, met een schets van de demografie en economie van de
gemeente. Vervolgens wordt er ingegaan op de belangrijkste karakteristieken van de plaatselijke
gebruikersmarkt. De analyse wordt afgesloten met relevant gemeentelijk beleid en toekomstige geplande
ontwikkelingen.

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

De navolgende tabel illustreert hoe de gemeente presteert op het gebied van demografie en
werkgelegenheid. Concreet bieden de cijfers inzicht in de aantrekkelijkheid, vitaliteit en economische kracht
van de gemeente. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de gemeente en Nederland als geheel.

Tabel kengetallen demografie en werkgelegenheid
INWONERS

LEEFTIJDSGROEPEN HUISHOUDINKOMEN

BEDRIJVEN

BANEN

2018

2040

Groei
in %

Alphen aan den
Rijn

109.682

113.113

3,1%

23%

58%

18%

38.800

8.760

22,5%

45.530

4,6%

Nederland

17,2 mln

18,2 mln

6,0%

22%

59%

19%

37.904

1,55 mln

18,1%

8,4 mln

2,1%

GEBIED

<20

20-65

65+

€/jaar

2017

Groei
'12-'17

2017

Groei
'12-'17

(Tussenregel)
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De volgende grafieken geven de verwachte bevolkingsgroei in de gemeente weer en laten tevens zien hoe
het huishoudinkomen verdeeld is in de gemeente. Dit biedt inzicht in de hoeveelheid en soort vraag naar
woningen er bestaat.

Grafiek groei aantal huishoudens

Grafiek huishoudensinkomens per kwartiel

De gebruikersmarkt
In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste (historische) kengetallen van de lokale woningmarkt.
Hiermee wordt een beeld geschetst van de dynamiek van de vraag naar en het aanbod van woningen. In de
tabel is onder andere de totale voorraad van de lokale woningmarkt aangegeven en wordt de mediaan van
de transactieprijs per vierkante meter weergegeven. De eerste grafiek hieronder toont de ontwikkeling van
de transactieprijzen van 2006 tot heden, afgezet tegen het landelijk niveau. De tweede grafiek laat de
eigendomssituatie van de woningsector in de gemeente ten opzichte van de landelijke situatie zien.

Tabel kengetallen woningmarkt
Gebied
Woningvoorraad

Alphen aan de
Rijn
47.099

Mediaan verkoopprijs* (€/m²)

2420

Mediaan verkooptijd* (dagen)

32

Aantal transacties 2018 Q4*

360

* Bovenstaande gegevens hebben betrekking op de NVM regio Alphen. In deze regio zijn naast de gemeente Alphen aan de Rijn, de gemeenten Kaag en
Braasem en Nieuwkoop opgenomen.
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Grafiek mediaan transactieprijs (€)

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 huurwoningen

Grafiek ontwikkeling BAR’en 2010 - 2018

* Betreft bruto aanvangsrendementen regio West
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Nieuwe ontwikkelingen
In de structuurvisie ‘Alphen aan den Rijn 2031’ (2013) van de gemeente Alphen aan den Rijn, stelt de
gemeente de volgende eenheden centraal, de stad, het dorp en het landschap. De gemeente ontleent zijn
kracht aan haar ligging te midden van het productieve landschap van het Groene Hart en de economische
dynamiek van de Randstad. De uitdaging voor de gemeente ligt in de duurzame vormgeving van de intense
stad en de relatie tussen de stad en landschap. De volgende strategieën werden geformuleerd om deze
doelen te bewerkstelligen:
•
•
•
•

Binnenstedelijke verdichting: Prioriteit gaat uit naar locaties waar ruimtelijk, sociaal en economisch het
hoogste rendement valt te halen;
Integrale gebiedsontwikkeling: Aantrekkelijk centrumgebied realiseren dat bestaat uit gevarieerde
stedelijke leefmilieus met een brede mix aan woon, werken en recreëren;
Het verbeteren van de stadsranden waarbij een vloeiende verbinding is tussen de stedelijke kwaliteit
van de stad en het dorpse contrast van het landschap;
Hoogwaardige, gebruiksvriendelijke en sociaal gerichte openbare ruimte van Alphen aan den Rijn.

Binnen de gemeente is op dit moment een aantal woningbouwprojecten in uitvoering dan wel gepland. De
belangrijkste zijn:
•

•
•

Het project “Kloppend hart” is één de belangrijkste nieuwbouw projecten in Alphen aan den Rijn. Het
project bestaat uit 76 woningen gesplitst in villa’s, waterwoningen en terrasappartementen. De bouw
van het project is gestart in het eerste kwartaal van 2019. De ontwikkelaar is Bemog Projektontwikkeling
Almere B.V.
Het Project “DOK2404” bestaat uit 29 appartementen. Het biedt veel uitzicht op het water en de
rijnhaven. De bouw is gestart in het eerste kwartaal van 2019. Het project wordt ontwikkeld door
Ruimtemaken B.V.
Het project “Havenhuys” bestaat uit 34 appartementen, verdeeld over 30 moderne appartementen en 4
penthouses. De bouw is voorzien medio 2019. Het project wordt ontwikkeld door Loostad Vastgoed
ontwikkeling.

Bronnen: CBS, Lisa, Gemeente Alphen aan den Rijn, Vastgoedmarkt, PropertyNL, Funda, NVM, Google Maps, Savills Research.
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14. Referentietransacties
14.1.

Verhuurreferenties

Brabantstraat 274, Alphen aan den Rijn

Referentieobject:
Datum transactie:
Oppervlakte:
Type object:
Huurprijs:
Opmerkingen:

7-09-2018
77 m²
woning
€ 900 per maand
Het referentieobject verkeert in
goede staat. Daarnaast is de
locatie van het referentieobject
beter dan die van het
gewaardeerde object.

Gewaardeerde object:
Gemiddelde markthuur: € 820 per maand
Stadhoudersplein 17, Alphen aan den Rijn

Referentieobject:
Datum transactie:
Oppervlakte:
Type object:
Huurprijs:
Opmerkingen:

03-10-2018
46 m²
woning
€ 775 per maand
Het referentieobject verkeert in
een mindere staat.
Daarentegen is de locatie van
het referentieobject beter dan
die van het gewaardeerde
object.

Gewaardeerde object:
Gemiddelde markthuur: € 820 per maand
Stellingmolen 63, Alphen aan den Rijn

Referentieobject:
Datum transactie:
Oppervlakte:
Type object:
Huurprijs:
Opmerkingen:

03-10-2018
73 m²
woning
€ 985 per maand
Het referentieobject verkeert in
een mindere staat.
Daarentegen is de locatie van
het referentieobject beter dan
die van het gewaardeerde
object.

Gewaardeerde object:
Gemiddelde markthuur: € 820 per maand
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14.2. Leegwaardesreferenties
Koraalzwam 133, Alphen aan den Rijn

Referentieobject:
Datum transactie:
Oppervlakte:
Type object:
Koopsom:
Waarde:
Opmerkingen:

30-10-2018
79 m²
woning
€ 192.000
€ 2.430 per m²
Het referentieobject is
onderdeel van een complex
welke in mindere staat is
dan het gewaardeerde
object.

Gewaardeerde object:
Marktwaarde:
€ 3.214 per m²
Saffierstraat 141, Alphen aan den Rijn

Referentieobject:
Datum transactie:
Oppervlakte:
Type object:
Koopsom:
Waarde:
Opmerkingen:

13-09-2018
49 m²
woning
€ 157.500
€ 3.214 per m²
Het referentieobject
verkeert in een oudere staat
dan het gewaardeerde
object. De locatie is
nagenoeg gelijk.

Gewaardeerde object:
Marktwaarde:
€ 3.214 per m²
Tsarenhof 117, Alphen aan den Rijn

Referentieobject:
Datum transactie:
Oppervlakte:
Type object:
Koopsom:
Waarde:
Opmerkingen:

06-11-2018
59 m²
woning
€ 180.000
€ 3.051 per m²
Het referentieobject
verkeert in een oudere staat
dan het gewaardeerde
object. De locatie is
daarnaast minder dan die
van het gewaardeerde
object.

Gewaardeerde object:
Marktwaarde:
€ 3.214 per m²
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15. Markthuur
Op basis van de huidige marktomstandigheden hebben wij een markthuur ingeschat ter grootte van
gemiddeld € 14,54 per m² inclusief parkeren. Hieruit volgt een totale markthuur voor het gehele object van
€ 246.026 per jaar. Met een jaarhuur van € 244.260 is het object ten opzichte van de markthuur
onderverhuurd.

16. 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 4,25%. 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 5,30% gebruikt.
Gebruik makend van beide methoden zijn we tot een afgeronde waarde vrij op naam gekomen van
€ 4.636.000. Na aftrek van koperskosten van 3,00% zijn wij tot een afgeronde waarde kosten koper gekomen
van € 4.500.000. Dit resulteert in een bruto aanvangsrendement van 5,43%.

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

Sterkten:
•
•

Goed afgewerkte appartementen.
Veel voorzieningen zoals een winkelcentrum, basisschool en busstation in de nabije omgeving.

Zwakten:
•

Het gewaardeerde object ligt in een hogere prijsklasse dan een gemiddelde woning in Alphen aan den
Rijn.

Kansen:
•

Mogelijkheid tot huurgroei gezien het geringe aanbod van dit huursegment in Alphen aan den Rijn.
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Bedreigingen:
•

Mogelijke concurrentie van andere nieuwbouwprojecten in Alphen aan den Rijn.

•

Stijgende rente op de kapitaalmarkt.

18. Object rating
1

2

3

4

Locatiebeoordeling

X

Objectbeoordeling

X

Mate van verhuurbaarheid

X

Mate van verkoopbaarheid

X

5

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

Mate van verhuurbaarheid: wij schatten de verhuurbaarheid van dit object in als goed. Het object is gelegen
vlakbij winkelcentrum de Ridderhof en is goed bereikbaar met eigen vervoer. Gezien de huidige
marktomstandigheden verwachten wij veel vraag vanuit de gebruikersmarkt. Wij schatten de
wederverhuurperiode in op 1 maand.
Mate van verkoopbaarheid: wij schatten de verkoopbaarheid in als goed. Het object betreft
nieuwbouwcomplex wat goed past binnen de wensen van de doelgroep. Wij schatten de verkoopperiode in
op 3 maanden. Binnen de huidige marktomstandigheden verwachten wij veel vraag van particuliere
beleggers.

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

Huurlijst: ‘Kopie van Huurprijzen 2019 Lupinesingel Alphen a/d Rijn’
www.calcasa.nl
www.mijn.kadaster.nl
www.planviewer.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, 2018
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•

Taxatieboekje [Her]bouwkosten 2017, Vakmedianet, Helene Hartlief, 2016
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D. Bijlagen
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Bijlage I
Foto’s

Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen aan den Rijn
06936-02
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06936-02
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06936-02

Bijlage II
Plattegrond locatie
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Bijlage III
Kadastrale gegevens

Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen aan den Rijn
06936-02

BETREFT

Oudshoorn C 11101
UW REFERENTIE

rv/kk/06936
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

21-02-2019 - 16:48

S11024923495

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

21-02-2019 - 13:47

21-02-2019 - 13:47

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Oudshoorn C 11101
Kadastrale objectidentificatie : 024121110170000

Locaties Lupinesingel 81

2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 83
2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 83 A
2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 83 B
2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 87
2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 87 A
2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 87 B
2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 87 C
2403 CM Alphen aan den Rijn
Lupinesingel 89
2403 CM Alphen aan den Rijn
Kadastrale grootte 1.214 m²
Grens en grootte Voorlopig
Coördinaten 106502 - 462081
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Oudshoorn C 7299

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening

BETREFT

Oudshoorn C 11101
UW REFERENTIE

rv/kk/06936
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

21-02-2019 - 16:48

S11024923495

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

21-02-2019 - 13:47

21-02-2019 - 13:47

BLAD

2 van 2

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 73765/87

Ingeschreven op 09-08-2018 om 14:54

Vereniging van eigenaren Vereniging van Eigenaars Gebouw Lupine aan de Lupinesingel te Alphen aan den Rijn
Statutaire zetel ALPHEN AAN DEN RIJN

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.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

BETREFT

Oudshoorn C 11102 A1
UW REFERENTIE

REF
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

08-02-2019 - 11:42

S11023859551

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

07-02-2019 - 14:59

07-02-2019 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Oudshoorn C 11102 A1
Kadastrale objectidentificatie : 024121110210001
Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Omschrijving Wonen (appartement)
Vereniging van eigenaren Vereniging van Eigenaars Gebouw Lupine aan de Lupinesingel te Alphen aan den Rijn
Ontstaan uit Oudshoorn C 11101

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 73765/88

Ingeschreven op 09-08-2018 om 14:54

Vereniging van eigenaren Vereniging "Vereniging van Eigenaars Gebouw Lupine aan de Lupinesingel 91 tot en

met 139 (oneven nummers) te Alphen aan den Rijn
Statutaire zetel ALPHEN AAN DEN RIJN

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.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

BETREFT

Oudshoorn C 11102 A3
UW REFERENTIE

REF
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

08-02-2019 - 11:43

S11023859720

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

07-02-2019 - 14:59

07-02-2019 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Oudshoorn C 11102 A3
Kadastrale objectidentificatie : 024121110210003
Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie Lupinesingel 91

2403 CM Alphen aan den Rijn
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Omschrijving Wonen (appartement)
Vereniging van eigenaren Vereniging "Vereniging van Eigenaars Gebouw Lupine aan de Lupinesingel 91 tot en

met 139 (oneven nummers) te Alphen aan den Rijn
Ontstaan uit Oudshoorn C 11101

Oudshoorn C 11102 A1

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)

Zakelijk recht betrokken in ondersplitsing
Afkomstig uit stuk Hyp4 73765/88

Ingeschreven op 09-08-2018 om 14:54

Naam gerechtigde Zenzo Lupine B.V.
Adres Spaceshuttle 38

3824 ML AMERSFOORT
Statutaire zetel AMERSFOORT
KvK-nummer 64731405 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

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.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

BETREFT

Oudshoorn C 11102 A27
UW REFERENTIE

REF
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

08-02-2019 - 13:00

S11023867039

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

07-02-2019 - 14:59

07-02-2019 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Oudshoorn C 11102 A27
Kadastrale objectidentificatie : 024121110210027
Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie Lupinesingel 139

2403 CM Alphen aan den Rijn
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Omschrijving Wonen (appartement)
Vereniging van eigenaren Vereniging "Vereniging van Eigenaars Gebouw Lupine aan de Lupinesingel 91 tot en

met 139 (oneven nummers) te Alphen aan den Rijn
Ontstaan uit Oudshoorn C 11101

Oudshoorn C 11102 A1

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)

Zakelijk recht betrokken in ondersplitsing
Afkomstig uit stuk Hyp4 73765/88

Ingeschreven op 09-08-2018 om 14:54

Naam gerechtigde Zenzo Lupine B.V.
Adres Spaceshuttle 38

3824 ML AMERSFOORT
Statutaire zetel AMERSFOORT
KvK-nummer 64731405 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

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.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: REF

13

6843

11100

11035

11036

27
29

31

11101

11060
11059

11058

11057
11056

77
75
73

71
69
67

613
7
484
0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Y, 8 februari 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Oudshoorn
C
11101

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

Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen aan den Rijn
06936-02

Artikel 7 Gemengd
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.

wonen, behalve ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', met inachtneming van
artikel 7.5 Specifieke gebruiksregels;

b.

dienstverlening op de begane grond;

c.

ambachtelijke bedrijvigheid op de begane grond;

d.

maatschappelijke voorzieningen op de begane grond, behalve ter plaatse van
de aanduiding 'maatschappelijk uitgesloten', met inachtneming van artikel 7.5 Specifieke gebruiksregels;

e.

sportvoorzieningen binnen gebouwen op de begane grond;

f.

horeca 1.1 en 1.4 van de Staat van Horeca-activiteiten op de locaties Winkelcentrum Herenhof,
Ridderhof en de Atlas;

g.

detailhandel op de locaties Winkelcentrum Herenhof (inclusief detailhandel blok Ouvertureweg,
Concertweg, Eisenhowerlaan) , Ridderhof en de Atlas;

h.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-ondergeschikt' is ondergeschikte horeca
toegestaan;

i.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel-ondersteunend'
is ondersteunende detailhandel toegestaan;

j.

ter plaatse van de aanduiding 'kantoren' zijn kantoren toegestaan;

k.

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' zijn bedrijven tot en met categorie 2 van
de Staat van Bedrijfsactiviteitentoegestaan;

l.

ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is op de begane grond detailhandel toegestaan;

m. ter plaatse van de aanduiding 'volumineuze detailhandel' is detailhandel in volumineuze
goederen toegestaan;
n.

ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' is een supermarkt toegestaan;

o.

ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 1' is op de begane grond horeca I van
de Staat toegestaan;

p.

ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' is op de begane grond horeca I en II van
de Staat van Horeca-activiteitentoegestaan;

q.

ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3' is horeca III van de Staat van Horecaactiviteiten toegestaan;

r.

ter plaatse van de aanduiding 'dansschool' is een dansschool toegestaan met ondersteunende horeca;

s.

verkeers-, water-, groen-, speel-, parkeer- en nutsvoorzieningen;

t.

ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van detailhandel-euromarkt' geldt dat detailhandel is
toegestaan, voor zover dat legaal aanwezig is op moment van inwerkingtreding van
onderhavig bestemmingsplan;

u.

ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een parkeergarage toegestaan;

v.

bestaande bedrijfswoningen.

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3, 4
en 5 van de planregels.f

7.2 Algemene bouwregels
a.

Bouwwerken worden binnen het bouwvlak gebouwd;

b.

Het aantal woningen bedraagt niet meer dan het bestaand aantal per bouwvlak, zoals legaal aanwezig is
dan wel mag zijn;

c.

De oppervlakte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan de oppervlakte van
het bestaand hoofdgebouw;

d.

De goothoogte en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan in het bouwvlak is
aangegeven;

e.

De voorgevel van een hoofdgebouw bevindt zich in danwel binnen 2 meter van de voorgevelrooilijn;

f.

Aan- en uitbouwen zijn toegestaan, met dien verstande dat de bouwhoogte aansluit op de
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, waarbij een afwijking is toegestaan van maximaal 0,3 meter
boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw ;

g.

h.

Bijgebouwen zijn toegestaan, met dien verstande dat:
1.

de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt;

2.

de bouwhoogte maximaal 5 meter bedraagt;

De gezamenlijke oppervlakte van bij het bestaande
hoofdgebouw behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 50% van
het achtererfgebied;

i.

j.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan, met dien verstande dat:
1.

voor overkappingen de bouwhoogtemaximaal 3 meter bedraagt;

2.

voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt;

ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' wordt niet op en boven maaiveld gebouwd voor zover
de onderdoorgang daardoor onbruikbaar wordt voor het bestemmingsverkeer.

7.3 Specifieke bouwregels
a.

In uitzondering op artikel 7.2 sub a mogen bestaande bouwwerken buiten het bouwvlak in stand blijven;

b.

In uitzondering op artikel 7.2 sub a mogen uitbouwen aan de voorgevel van de woning buiten
het bouwvlak worden gebouwd met dien verstande dat:
1.

de diepte van de uitbouw vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1,5 meter
bedraagt, waarbij geldt dat de afstand tot de voorste perceelsgrens minimaal 2 meter bedraagt;

2.

de breedte van de uitbouw maximaal 2/3 deel van de breedte van de voorgevel van
het hoofdgebouw bedraagt;

3.

de bouwhoogte van de uitbouw aansluit op de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, met dien
verstande dat een afwijking daarvan is toegestaan van maximaal 0,3 meter boven de
bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;

c.

In uitzondering op artikel 7.2 sub a en i mogen erf- en terreinafscheidingen binnen en buiten
het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
1.

de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter bedraagt;

2.

de bouwhoogte gelegen achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter bedraagt;

3.

de bouwhoogte ten behoeve van de functie kantoren zoals genoemd in artikel 7.1 onder j en
de bouwhoogte ten behoeve van de functie 'bedrijven tot en met categorie 2' zoals genoemd in
artikel 7.1 onder k maximaal 2,5 meter bedraagt;

d.

In uitzondering op artikel 7.2 mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste
van nutsvoorzieningen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
1.

de bouwhoogte maximaal 4 meter bedraagt;

2.

de oppervlakte maximaal 20 m2 bedraagt.

7.4 Afwijken van de bouwregels
7.4.1 Vergroten oppervlakte hoofdgebouw
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2 sub c voor het
vergroten van de oppervlakte van hetbestaand hoofdgebouw, met dien verstande dat:

a.

geen milieuhygiënische belemmeringen ontstaan voor de aangrenzende percelen;

b.

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1.

het woon- en leefmilieu;

2.

de stedenbouwkundige structuur en het straatbeeld;

3.

de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende percelen.

7.4.2 Meer dan 50% bebouwing achtererfgebied
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2 sub g en h voor
het bouwen van bij het bestaand hoofdgebouw behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen, met dien
verstande dat:

a.

de bouwhoogte van het bijgebouw maximaal 3 meter bedraagt;

b.

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1.

het woon- en leefmilieu;

2.

de stedenbouwkundige structuur en het straatbeeld;

3.

de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende percelen.

7.4.3 Woningsplitsing
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2 sub b voor het splitsen van een
bestaande woning in meerdere woningen, met dien verstande dat:
a.

de gebruiksoppervlakte van het bestaande hoofdgebouw is groter dan of gelijk aan 120 m²;

b.

de gebruiksoppervlakte van elke zelfstandige woning die als gevolg van de splitsing ontstaat niet kleiner
is dan 50 m²;

c.

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1.

het woon- en leefmilieu;

2.

de verkeerskundige situatie ter plaatse;

3.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen.

7.5 Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik van de gronden bedoeld in artikel 7.1 sub a en d gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

a.

De functies zijn slechts mogelijk indien rekening wordt gehouden met de van toepassing zijnde hogere
waarde;

b.

In een gebouw waarop een hogere waarde van toepassing is, is het geluidniveau in verblijfruimtes
maximaal 33 dB vanwege spoor- en/of wegverkeerslawaai;

c.

Ter bepaling van de gevelisolatie (GA,k ) wordt rekening gehouden met de in tabel 7.1 van Bijlage 4
Algeheel akoestisch onderzoekweergegeven benodigde gevelisolatie vanwege het geluid afkomstig van
spoor- en/of wegverkeer.

7.6 Afwijken van de gebruiksregels
7.6.1 Wonen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de aanduiding 'wonen uitgesloten', zoals
genoemd in artikel 7.1 sub a, in combinatie met artikel 7.2 sub b, om wonen mogelijk te maken, met dien
verstande dat:

a.

er sprake is van een goed woon- en leefklimaat;

b.

het een stedenbouwkundig verantwoord project betreft;

c.

het past binnen het regionale woningbouwprogramma;

d.

het voorgenomen gebruik levert geen belemmeringen op voor de omgevingsaspecten ter plaatse;

e.

het past, voor zover van toepassing, binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde beleidsregels met
betrekking tot tijdelijk wonen(Nadere regels Tijdelijk wonen), zoals die gelden op het tijdstip van
indiening van de aanvraag omgevingsvergunning;

f.

het voorgenomen gebruik levert geen milieuhygiënische belemmeringen op voor de aangrenzende
percelen, met dien verstande dat ten aanzien van akoestiek:
1.

rekening wordt gehouden met de van toepassing zijnde hogere waarde;

2.

in een gebouw waarop een hogere waarde van toepassing is, het geluidniveau in verblijfruimtes
maximaal 33 dB is vanwege spoor- en/of wegverkeerslawaai;

3.

ter bepaling van de gevelisolatie (GA,k ) rekening wordt gehouden met de in tabel 7.1
van Bijlage 4 Algeheel akoestisch onderzoekweergegeven benodigde gevelisolatie vanwege
het geluid afkomstig van spoor- en/of wegverkeer;

g.

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1.

het woon- en leefmilieu;

2.

de stedenbouwkundige structuur en straatbeeld;

3.

de verkeerskundige situatie ter plaatse;

4.

de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende percelen.

7.6.2 Functies boven begane grond
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.1 sub b, d en e ten
behoeve van dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en/of sportvoorzieningen op de bouwlagen boven
de begane grond, mits:

a.

dit gebruik behoort bij de begane grond;

b.

het karakter en de functie van het gebied niet onevenredig wordt aangetast;

c.

geen milieuhygiënische belemmeringen ontstaan.

Bijlage V
Berekening

Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen aan den Rijn
06936-02

WAARDERINGSOVERZICHT
Verdeling sociaal / vrije sector

Opdrachtgever
ING Bank N.V.
Object
Woonobject
Adres
Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Plaats
Alphen a/d Rijn
Objectnummer
06936-02
Taxatiedatum
1-3-2019
Oppervlakte gbo (m²)
1.400
Oppervlakte bvo (m²)
1.806

sociaal
vrije sector

Kaartje

Beheer

Verdeling uitgaven

Foto
Inkomsten
Theoretische huurprijs
Markthuur
Mutatiegraad
Leegstandspercentage

244.260
246.026
10,00%
0,00%

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

5.625
25.000
0
1.180
4.741
474
5.506
0
48.958
19,90%

Onderhoud

Bestandsnaam: 06936-02
© Savills Taxaties

1,94%
7,00%
4,25%
4.623.248
4.488.590
4,22%
5,28%
5,44%

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

1,99%
1,75%
5,30%
4.649.357
4.513.939
4,20%
5,25%
5,41%

Gerapporteerde waarden
Waarde von
Koperskosten
Waarde kk voor afronding
Afronding

4.636.303
3,00%
4.501.265
4

Opstalverzekering
OZB
Waterschap
Rioolrecht
Verhuurdersheffing
Overig

6.000.000
5.000.000
4.000.000

inkomste
n
waarde
kk

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

6.000.000

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

5.000.000

0
0
0
0
0
0

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
3,75%

Blad 1

4,00%

4,25%

4,50%

4,75%

NAR
BAR von
BAR kk
BAR kk op markthuur
IRR

4,21%
5,27%
5,43%
5,47%
5,32%

Waarde kk

4.500.000

Printdatum: 22-3-2019

INKOMSTEN
Opdrachtgever
Object
Adres
Plaats
Objectnummer

ING Bank N.V.
Woonobject
Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen a/d Rijn
06936-02

Huurgegevens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Huurder
Appartement 1
Appartement 2
Appartement 3
Appartement 4
Appartement 5
Appartement 6
Appartement 7
Appartement 8
Appartement 9
Appartement 10
Appartement 11
Appartement 12
Appartement 13
Appartement 14
Appartement 15
Appartement 16
Appartement 17
Appartement 18
Appartement 19
Appartement 20
Appartement 21
Appartement 22
Appartement 23
Appartement 24
Appartement 25
Totaal
Totaal per jaar

Bestandsnaam: 06936-02
© Savills Taxaties

Soort
2-kamer
studio
2-kamer
2-kamer
studio
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
studio
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
2-kamer
studio

Taxatiedatum
Indexdatum
Mutatiegraad
Bouwjaar
Energielabel

1-3-2019
1-7-2019
10,00%
2019
A

Maximaal
toegestane
Etage Huurprijs/mnd Markthuur/mnd huur/mnd
2
865
858
2
790
793
2
890
901
2
890
907
2
735
748
2
790
803
2
790
803
2
875
870
2
890
879
2
750
761
2
785
793
2
840
847
2
840
847
2
765
775
3
830
835
3
890
894
3
765
767
3
745
754
3
745
754
3
790
788
3
910
923
3
880
886
3
785
793
3
785
793
3
735
731
25
20.355
20.502
244.260
246.026
-

Type
# woningen
# woningen verhuurd
# woningen leeg

Punten
-

Woning
Oppervlakte
Markthuur
in m²
per maand
59
858
52
793
67
901
70
907
46
748
53
803
53
803
60
870
63
879
48
761
52
793
58
847
58
847
50
775
57
835
65
894
49
767
47
754
47
754
51
788
82
923
64
886
52
793
52
793
45
731
1.400

Blad 2

MGW
25
25
0

Berging
Oppervlakte
Markthuur
in m²
per maand
-

sociaal
vrije sector

Parkeren binnen
Aantal
Markthuur
plaatsen
per maand
-

Parkeren buiten
Aantal
Markthuur
plaatsen
per maand
-

Waarde
leeg k.k.
190.000
172.000
211.000
219.000
158.000
174.000
174.000
192.000
200.000
162.000
172.000
189.000
189.000
168.000
185.000
205.000
164.000
160.000
160.000
170.000
250.000
203.000
172.000
172.000
155.000
4.566.000

Waarde
WOZ
180.500
163.400
200.450
208.050
150.100
165.300
165.300
182.400
190.000
153.900
163.400
179.550
179.550
159.600
175.750
194.750
155.800
152.000
152.000
161.500
237.500
192.850
163.400
163.400
147.250
4.337.700
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UITGAVEN
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Woonobject
Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen a/d Rijn
06936-02
1-3-2019
opgave

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

Uitgaven belast met BTW
BTW
Totaal incl. BTW

Bestandsnaam: 06936-02
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-

21,00%

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

begroot
5.625
25.000
1.180
4.741
474
5.506
42.526

% van MH
2,29%
10,16%
0,48%
1,93%
0,19%
2,24%
0,00%
0,00%
17,29%

% van MH

begroot
30.625
6.431
48.958

% van MH
12,45%
2,61%
19,90%

Blad 3

Beheer

Onderhoud

Opstalverzekering

OZB

Waterschap

Rioolrecht

Verhuurdersheffing

Overig

Printdatum: 22-3-2019

CORRECTIES
Opdrachtgever
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

ING Bank N.V.
Woonobject
Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen a/d Rijn
06936-02
1-3-2019

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: 06936-02
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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
1.806
0

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

n.v.t.
1,94%
7,00%
4,96%
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: 22-3-2019

KAPITALISATIE
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Verhuurd
Bruto inkomsten

Woonobject
Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen a/d Rijn
06936-02
1-3-2019

Units
Huurprijs p.j. Markthuur p.j.
25
244.260
246.026
244.260
246.026

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

Bestandsnaam: 06936-02
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NAR
3,75%
4,00%
4,25%
4,50%
4,75%

waarde kk
5.088.838
4.769.957
4.488.590
4.238.487
4.014.711

Correcties
Inflatie
Reële rente
Lasten
Trans. Kn.
Max. toeg.
huur p.j.
-

NAR op
markthuur
4,25%

7,00%
1,94%
4,96%
19,90%
8,00%
Corr. verschil Leegstand
Uitgaven
HP en MH
in maanden per woning
13.66413.664-

Correctie
leegstand
-

NAR
BAR von
BAR kk
multiplier

4,22%
5,28%
5,44%
18,38

Overige
correcties
-

Waarde
vrij op naam
4.623.248
4.623.248

BAR von hw

6.000.000

Koperskosten

4.000.000

2.000.000

3,00%

Waarde kk voor afronding
Afronding

4.488.590
4

Waarde kk

4.490.000

3,75%

4,00%

4,25%

Blad 5

4,50%

4,75%

Printdatum: 22-3-2019

KASSTROOM
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Woonobject
Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen a/d Rijn
06936-02
1-3-2019

Discontovoet
Gem. index
Groei marktwaarde leeg
Uitgaven

5,30%
1,99%
1,75%
19,90%

Max. toeg.
Units
Huurprijs p.j. Markthuur p.j. huur p.j.
25
244.260
246.026
244.260
246.026
-

Verhuurd
Bruto inkomsten
400.000

Verhuurkosten
Verkoopkosten
Koperskosten
Mutatiegraad
Index
Marktwaarde Perioden
leeg
(1 jaar)
4.566.000
4.566.000

Jaarlijkse exploitatie
Netto inkomsten voor leegstand

350.000

8,00%
1,50%
3,00%
10,00%
1,70%

Waarde von

Waarde kk
2,00%

2,00%

4.649.357

NAR
BAR von
BAR kk

4.513.939
2,00%

2,00%

2,00%

4,20%
5,25%
5,41%

2,00%

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

2,00%

5.103.721
3,00%
4.955.069
5,97%
2,00%

1
247.025
247.025

2
252.463
252.463

3
257.513
257.513

4
262.663
262.663

5
267.916
267.916

6
273.275
273.275

7
278.740
278.740

8
284.315
284.315

9
290.001
290.001

10
295.801
295.801

49.502
197.524

50.608
201.855

51.739
205.774

52.896
209.767

54.078
213.839

55.286
217.988

56.522
222.218

57.785
226.530

59.077
230.924

60.397
235.404

300.000

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

250.000
200.000
150.000
100.000

0,0%
3.228
2.000
2.020
8.277-

0,0%
3.299
2.000
2.060
8.448-

0,0%
3.365
2.000
2.101
8.617-

0,0%
3.432
2.000
2.142
8.788-

0,0%
3.501
2.000
2.185
8.963-

0,0%
3.571
2.000
2.228
9.142-

0,0%
3.642
2.000
2.273
9.324-

0,0%
3.715
2.000
2.318
9.509-

0,0%
3.789
2.000
2.364
9.699-

0,0%
3.865
2.000
2.411
9.892-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000
1

2

3

4

5

6

7

8

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

Andere uitgaven voor inflatie
Andere uitgaven na inflatie
Netto kasstroom
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189.246

Blad 6

193.407

197.157

200.979

204.875

208.847

212.894

217.020

221.226

225.512

Printdatum: 22-3-2019

KASSTROOM
Object
Adres
Plaats
Objectnummer
Taxatiedatum

Woonobject
Lupinesingel 91 t/m 139 (oneven)
Alphen a/d Rijn
06936-02
1-3-2019

Discontovoet
Gem. index
Groei marktwaarde leeg
Uitgaven

5,30%
1,99%
1,75%
19,90%

Max. toeg.
Units
Huurprijs p.j. Markthuur p.j. huur p.j.
25
244.260
246.026
244.260
246.026
-

Verhuurd
Bruto inkomsten
400.000

Verhuurkosten
Verkoopkosten
Koperskosten
Mutatiegraad
Index
Marktwaarde Perioden
leeg
(1 jaar)
4.566.000
4.566.000

Jaarlijkse exploitatie
Netto inkomsten voor leegstand

350.000

Waarde von

Waarde kk
2,00%

2,00%

4.649.357

NAR
BAR von
BAR kk

4.513.939
2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

4,20%
5,25%
5,41%

2,00%

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

2,00%

5.295.499
3,00%
5.141.261
7,01%
2,00%

11
301.717
301.717

12
307.752
307.752

13
313.907
313.907

14
320.185
320.185

15
326.588
326.588

16
333.120
333.120

17
339.783
339.783

18
346.578
346.578

19
353.510
353.510

20
360.580
360.580

61.747
239.970

63.127
244.624

64.538
249.369

65.980
254.204

67.455
259.133

68.963
264.158

70.504
269.279

72.080
274.498

73.691
279.819

75.338
285.242

300.000

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

250.000
200.000
150.000
100.000

0,0%
3.942
2.000
2.458
10.089-

0,0%
4.021
2.000
2.507
10.289-

0,0%
4.102
2.000
2.557
10.494-

0,0%
4.184
2.000
2.608
10.703-

0,0%
4.267
2.000
2.660
10.916-

0,0%
4.353
2.000
2.712
11.134-

0,0%
4.440
2.000
2.766
11.355-

0,0%
4.529
2.000
2.821
11.581-

0,0%
4.619
2.000
2.877
11.812-

0,0%
4.712
2.000
2.934
12.047-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000
1

2

3

4

5

6

7

8

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

Andere uitgaven voor inflatie
Andere uitgaven na inflatie
Netto kasstroom
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229.882

Blad 7

234.335

238.874

243.501

248.217

253.024

257.923

262.917

268.007

273.195
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