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1 OPDRACHT

1.1 Opdrachtgevers

Naam : Coöperatieve Rabobank U.A.
Vertegenwoordigd door : mevrouw V.M.T. Fintelman
Adres : Croeselaan 18
Postcode en plaats : 3521 CB Utrecht
Telefoonnummer : 030-7121087
E-mailadres : Valery.Fintelman@rabobank.com

Mede-opdrachtgever : Sonnewijck Vastgoed C.V. & Sonnewijck Beheer B.V.
Adres
Postcode en plaats

:
:

Henry Dunantweg 15
2402 NM Alphen aan den Rijn

1.2 Taxatiebedrijf

Naam : RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V.
Adres : Koningsweg 66
Postcode/plaats : 5211 BN 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer : 073-6488750
Website : www.rsptaxaties.nl

1.3 Taxateur

Naam : Michiel F.W. Verberne MRICS RRV RM RT
Makelaar in en taxateur van onroerende zaken

RICS : Professional member of the Royal Institution of Chartered
Surveyors

Nummer : 6576728
Gecertificeerd bij : NRVT
Registers : Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed–Grootzakelijk Vastgoed

Kamer Wonen
Nummer : RT746917532
Gecertificeerd bij : Stichting VastgoedCert
Ingeschreven in kamer : Bedrijfsmatig Vastgoed
Nummer : 50594
Ingeschreven in kamer : Wonen
Nummer : 50595
E-mailadres : m.verberne@rsptaxaties.nl

De taxateur verklaart:
- niet in dienstbetrekking te staan tot de opdrachtgevers en geen financiële belangen te hebben

met de opdrachtgevers;
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- dat de totale honoraria die door opdrachtgevers of een aan haar gelieerde vennootschap op
jaarbasis aan de taxateur worden betaald qua omvang niet zodanig zijn dat er enige vorm van
afhankelijkheid ontstaat.

- dat het honorarium van de taxateur een vaste vergoeding is en dit niet afhankelijk is van de
uitkomst van de taxatie;

- dat RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. onafhankelijk werkt van RSP Makelaars
's-Hertogenbosch C.V. Er is sprake van gescheiden netwerksystemen zodat de makelaars geen
inzage kunnen krijgen in vertrouwelijke informatie. De taxateur maakt wel gebruik van de
kennis van de makelaars om actuele marktinformatie te verkrijgen. Daarnaast hebben alle
taxateurs toegang tot een database met referentiegegevens, waarin zowel gebruiks- als
beleggingstransacties worden bijgehouden;

- de scheiding tussen taxateur/object en taxateur/opdrachtgevers geborgd te hebben en in
termen van onafhankelijkheid de handen vrij te hebben voor deze taxatieopdracht;

- eerder betrokken te zijn geweest bij de taxatie van onderhavig object en de taxatie in
overeenstemming met de fundamentele beginselen van het NRVT en nadere vereisten,
waaronder de regels omtrent roulatie, te hebben verricht;

- ingeschreven te zijn in bovengenoemde taxateursregisters en zich te conformeren aan de
betreffende opleidingseisen en de daaraan gekoppelde Permanente Educatie;

- dat deze taxatie uitgevoerd is in een deelmarkt waarin de taxateur gespecialiseerd is, hij over
specifieke lokale, regionale, nationale en sector-/objectkennis beschikt, en deze kennis in
stand houdt.

1.4 Aansprakelijkheid

Dit taxatierapport is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgevers en voor het
doel waarvoor het is opgesteld. Dit rapport is vertrouwelijk en mag niet verstrekt worden aan
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V.
Geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard bij gebruik door derden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de taxateurs. Dientengevolge aanvaardt de taxateur ten aanzien van
de inhoud van dit rapport geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgevers en
slechts bij gebruik van het doel waartoe het is opgemaakt.

1.5 Opdrachtbevestiging, soort taxatie en doel

De taxatieopdracht is gebaseerd op de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbrief.

Datum opdrachtbrief : 12 december 2018.
Wijze van opdrachtbevestiging : per e-mail.
Datum opdrachtverstrekking : 18 december 2018.

Na de schriftelijke opdracht zijn de aard en de omvang van de taxatieopdracht niet aangepast.

Doel van de taxatie : financieringsdoeleinden.
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Soort taxatie : markttechnische update, in
overeenstemming met artikel 7.3 en
bijlage 1 van De Praktijkhandreiking
Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT
(vastgesteld op 21 juni 2018).

1.6 Taxatierichtlijnen

De taxatie is uitgevoerd in overeenstemming met:
- het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT, vastgesteld op 21 juni 2018;
- het Reglement Kamers NRVT, vastgesteld op 21 juni 2018;
- RICS-taxatiestandaarden (The 'Red Book') van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS),

vastgesteld op 1 juli 2017;
- European Valuation Standards (EVS) van The European Group of Valuers' Associations (TEGoVa),

8e editie, vastgesteld op 1 juni 2016;
- de Taxatierichtlijn commercieel vastgoed Rabobank (juli 2016).

Op deze taxatie zijn de EVS 2016 en/of IVS 2017 van toepassing. In geval van strijdigheid tussen
genoemde standaarden prevaleren de richtlijnen van de EVS. De taxateur is op de hoogte van de
inhoud van deze taxatierichtlijnen en heeft gehandeld overeenkomstig deze richtlijnen.

1.7 Getaxeerde onroerende zaak

Het getaxeerde belang omvat het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van
de commerciële ruimten op de begane grond en eerste verdieping, één aangewezen parkeerplaats
op de begane grond en het dak en de luifel op de eerste verdieping, staande en gelegen te

Adres : Burchtplein 80 .
Postcode : 5341 VE.
Plaats : Oss.

Type object : winkelruimte.
Gebruik van het object : geheel verhuurd.

1.8 Te taxeren belang

Het getaxeerde belang omvat de appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van het object.
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1.9 Gevoeligheidsanalyse

Deze taxatie is gebaseerd op diverse aannames en verwachtingen van ontwikkelingen in de
toekomst. Elke aanname heeft in meer of mindere mate effect op de uitkomst van de taxatie. In
dit rapport is een kwalitatieve gevoeligheidsanalyse (SWOT-analyse) opgenomen.

1.10 Back-testing

Als onderdeel van de taxatieprocedure worden de verschillen tussen de huidige en voorgaande
taxaties van RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. geanalyseerd. Indien er een verschil van meer dan
5% wordt geconstateerd, zal hier een verklaring voor worden opgenomen in het rapport.
Back-testing vindt plaats indien de voorgaande taxatie minder dan drie jaar geleden is uitgevoerd.

Door RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. is minder dan drie jaar geleden een taxatie uitgevoerd
van het onderhavige object. In het rekenmodel (factsheet) die als bijlage is toegevoegd aan dit
rapport, is derhalve een verschillenanalyse opgenomen.
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2 TAXATIE

2.1 Waardepeildatum

Als waardepeildatum is gehanteerd 31 december 2018.

2.2 Datum inspectie

Er heeft geen inspectie plaatsgevonden ten behoeve van de markttechnische update. 

2.3 Gebeurtenissen na inspectiedatum

Voor zover bekend bij de taxateur hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan in het
getaxeerde object, in de huursituatie of in de markt tussen de inspectiedatum en de
waardepeildatum, die een mogelijk significant effect hebben op de taxatiewaarde.

2.4 Gebeurtenissen na waardepeildatum

Voor zover bekend bij de taxateur hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan in het
getaxeerde object, in de huursituatie of in de markt tussen de waardepeildatum en de datum van
de rapportage, die een mogelijk significant effect hebben op de taxatiewaarde.

2.5 Highest and Best Use (HaBU)

De marktwaarde van het getaxeerde is, tenzij hierna anders vermeld, een weerspiegeling van het
meest doeltreffende en meest waarschijnlijke gebruik. Dat is het gebruik waarbij de maximale
productiviteit van het getaxeerde wordt gegenereerd, binnen de juridische, fysieke, financiële en
feitelijke mogelijkheden van het getaxeerde, waardoor de hoogste waarde wordt gegenereerd.

Afwijking marktwaarde op de HaBU-richtlijn is niet van toepassing.

2.6 Gehanteerde waardebegrippen

Marktwaarde
Marktwaarde is 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.
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Markthuur
Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum verhuurd zou worden tussen een
bereidwillige verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een
marktconforme transactie, na behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig
en zonder dwang hebben gehandeld.

2.7 Gehanteerde taxatiemethoden

De navolgende methoden liggen aan deze taxatie ten grondslag:

Comparatieve methode
Deze methode kenmerkt zich door de onroerende zaak die getaxeerd dient te worden, te
vergelijken met één of meerdere soortgelijke objecten aan de hand van gerealiseerde verhuur-
en/of verkooptransacties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van indicatoren, zoals privaat- en
publiekrechtelijke aspecten, kwaliteit en voorzieningenniveau van de onroerende zaak, locatie en
marktsituatie.

Huurwaardekapitalisatiemethode
Deze methode betreft een kapitalisatie van de markthuur aan de hand van een, onder de geldende
marktomstandigheden reëel geacht, aanvangsrendement. Bij de BAR-methode wordt uitgegaan van
de markthuur die aan de hand van de reciproque van het bruto aanvangsrendement wordt
gekapitaliseerd. In geval van de NAR-methode wordt de markthuur verminderd met de onroerende
zaak gebonden lasten om te komen tot de netto markthuur, die vervolgens wordt gerelateerd aan
het netto aanvangsrendement. De uitkomst na kapitalisatie wordt gecorrigeerd voor diverse
factoren. De markthuren en aanvangsrendementen worden aan de hand van de comparatieve
methode bepaald.

Motivatie ten aanzien van de keuze methode(n):
- er zijn geen sterk afwijkende cashflowmutaties of investeringen voorzien dan wel noodzakelijk;
  voor het toepassen van een DCF-methode is dan ook niet gekozen;
- er is geen sprake van incourant vastgoed waarbij er vaak op basis van bouwkosten gerekend
  wordt; voor het toepassen van een residuele en/of vervangingswaardemethode is dan ook niet 
  gekozen;
- de BAR/NAR-methode, in combinatie met de comparatieve methode, is in dit geval de meest voor
  de hand liggende methode omdat er kan worden beschikt over voldoende referenties.

2.8 Uitgangspunten

Een uitgangspunt betreft een realistische veronderstelling of aanname die voor waar wordt
gehouden. Dit betreffen feiten, voorwaarden of situaties die de basis vormen voor de taxatie. Deze
dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt en expliciet met de opdrachtgevers te worden
overeengekomen.

De uitgangspunten van deze waardering:
- de getaxeerde waarde is vastgesteld op 'kosten koper'-basis, dus exclusief overdrachtsbelasting,

notariskosten en eventuele andere lasten;
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- de in het rapport genoemde bedragen ten aanzien van de woningen zijn vrij van BTW, dan wel
inclusief BTW;

- de in het rapport genoemde bedragen ten aanzien van de niet-woningen zijn exclusief BTW,
tenzij anders vermeld en/of wettelijk niet belast met BTW;

- de taxatie is uitgevoerd op basis van de aan ons beschikbaar gestelde gegevens door onder
meer opdrachtgevers en beheerder. Wij gaan ervan uit dat deze juist en volledig zijn.

2.9 Bijzonder(e) uitgangspunt(en)

Een bijzonder uitgangspunt wordt opgenomen in het taxatierapport. Vooraf dient het bijzonder
uitgangspunt expliciet te worden overeengekomen met de opdrachtgevers. Tevens dient het
taxatierapport duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van het bijzonder uitgangspunt op de
gerapporteerde waarde door eveneens de waarde te rapporteren zonder het gebruik van het
bijzonder uitgangspunt. Deze betreffende passage uit de IVS stelt dat het bijzonder uitgangspunt
realistisch is en niet misleidend mag zijn.

Er is geen bijzonder uitgangspunt van toepassing op deze taxatie.

2.10 Aantal versies/concepten

Versie Waarde Reden
1 € 8.210.000,00 1e concept

2.11 Verschillenanalyse

De voorgaande marktwaarde per 31 december 2017 was bepaald op € 8.190.000,00. De thans
vastgestelde marktwaarde ligt € 20.000,00 hoger, hetgeen verklaard kan worden vanwege:
het feit dat de huuropbrengst is geïndexeerd met circa 1% (€ 5.907,84) en de resterende looptijd
van de vigerende huurovereenkomst met één jaar is afgenomen naar 4,5 jaren. De overige
parameters zijn nagenoeg gelijk gebleven; de vraag naar beleggingen met supermarkt is
onverminderd groot.
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2.12 Getaxeerde waarden

Op basis van alle bekend zijnde factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van het
getaxeerde en ten tijde van deze taxatie bij de taxateur bekend zijn, zijn, rekening houdend met
het doel van deze taxatie, de volgende waarden per peildatum bepaald:

Marktwaarde  € 8.210.000,00 kosten koper
(zegge: acht miljoen twee honderd tien duizend euro)

Markthuur  € 575.000,00 per jaar
(zegge: vijf honderd vijfenzeventig duizend euro)

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap.

's-Hertogenbosch, 3 januari 2019

Michiel F.W. Verberne MRICS RRV RM RT
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3 OMSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERHEDEN

3.1 Wijzigingen indeling en omschrijving

Ten aanzien van de indeling en omschrijving hebben zich geen wijzigingen/bijzonderheden
voorgedaan.

3.2 Wijzigingen situering en omgevingsfactoren

Ten aanzien van de situering en omgeving van het complex hebben zich geen wijzigingen
voorgedaan.
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4 GEBRUIKSSITUATIE

4.1 Gebruikssituatie

Het object is geheel verhuurd.

4.2 Opgegeven huur

Huurder Metrage
(vvo)

Actuele huur
per jaar

Ingang Expiratie Restjaren Optiejaren BTW-vrij

Ahold Europe Real
Estate &
Construction B.V.

4.074 m² € 587.739,96 01-07-2013 30-06-2023 4,5 5+5 nee

Totaal 4.073,90 m² € 587.739,96

4.3 Bijzonderheden per huurovereenkomst

De navolgende incentives zijn van toepassing:

Conform opgave eigenaar zijn er geen incentives van toepassing.

Er is sprake van één huurovereenkomst voor het totale complex met Ahold Europe Real Estate &
Construction B.V.. Huurder heeft een gedeelte van het complex (met toestemming van verhuurder)
onderverhuurd.

4.4 Geraadpleegde bronnen

De navolgende gegevens zijn ingezien met betrekking tot de gebruikssituatie:
- huuroverzicht.
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4.5 Markthuur

Onderdeel Metrage (vvo) Markthuur/m² Markthuur/jr Verhuurtermijn
Begane grond:
Albert Heijn
supermarkt

2.537 m² € 160,00 € 405.942,00 3-6 maanden

Begane grond:
passage

259 m² € 100,00 € 25.939,00 3-6 maanden

Begane grond:
Etos

250 m² € 125,00 € 31.270,00 3-6 maanden

Begane grond:
Gall en Gall

93 m² € 125,00 € 11.655,00 3-6 maanden

Begane grond:
leegstand

38 m² € 125,00 € 4.763,00 3-6 maanden

Begane grond:
DFM Bloemen

57 m² € 125,00 € 7.088,00 3-6 maanden

Begane grond: Big
Bazar

510 m² € 110,00 € 56.118,00 3-6 maanden

Begane grond:
Brainwash

118 m² € 130,00 € 15.308,00 3-6 maanden

Ondersteunend
eerste verdieping 

211 m² € 80,00 € 16.903,00 3-6 maanden

Totaal 4.074 m² € 574.986,00
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5 BIJLAGEN

1. Geraadpleegde informatie.
2. Plausibiliteitsverklaring.
3. Rekenmodel.
4. Foto's.
5. Stratenplan.
6. Overzicht onderpand gegevens.
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BIJLAGE 1 - GERAADPLEEGDE INFORMATIE



Informatie Geraadpleegd Bron Opmerking(en)
Kadastrale gegevens nee
Koopovereenkomst(en) nee
Leveringsakte(n) nee
Splitsingsakte(n) nee
Erfpachtakte(n) nee
Erfpachtgegevens nee
Huuroverzicht(en) ja opdrachtgever
Huurovereenkomst(en) nee
Allonge(s) nee
Plattegrondtekening(en) nee
Meetcertificaat NEN 2580 nee
Bodemrapport(en) nee
Asbestinventarisatie(s) nee
Bouwkundige rapportage(s) nee
Onderhoudsrapportage(s) nee
Energielabel(s) nee
Bestemmingsplan(nen) nee
WOZ-beschikking(en) nee
VvE-stukken nee



BIJLAGE 2 - PLAUSIBILITEITSVERKLARING



Ondergetekende:

Naam : Pascal van Boxtel MSRE MRICS RRV RT
Taxateur van onroerende zaken

RICS : Professional member of the Royal Institution of Chartered
Surveyors

Nummer : 5609095
Gecertificeerd bij : NRVT
Registers : Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed-Grootzakelijk Vastgoed

Kamer WOZ
Nummer : RT204742847
Gecertificeerd bij : Stichting VastgoedCert
Ingeschreven in kamer : Bedrijfsmatig Vastgoed
Nummer : 49403
E-mailadres : p.v.boxtel@rsptaxaties.nl
Verbonden aan : RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V.
Adres : Koningsweg 66
Postcode/plaats : 5211 BN 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer : 073-6488750
Website : www.rsptaxaties.nl

verklaart:
- de markttechnische update met dossiernummer 34179, van de winkelruimte gelegen aan de

Burchtplein 80  te 5341 VE, Oss, getaxeerd en beoordeeld te hebben op plausibiliteit van de
waarde en de onderbouwing van de waarde;

- dat het getaxeerde kadastraal bekend is als:

- de markttechnische update d.d. 3 januari 2019 te hebben beoordeeld;
- geen interne en/of externe inspectie van het object te hebben gedaan;
- alle bijlagen in relatie tot de inhoud van de markttechnische update te hebben bekeken;
- geen garantie op de compleetheid van de markttechnische update en de bijlagen te geven;
- op basis van de beoordeelde stukken van mening te zijn dat de waarde in de markttechnische

update plausibel is.

's-Hertogenbosch, 3 januari 2019

Pascal van Boxtel MSRE MRICS RRV RT



BIJLAGE 3 - REKENMODEL



BASISGEGEVENS

soort object Winkelruimte

adres en plaats Burchtplein 80 te Oss

opdrachtgever Sonnewijck Vastgoed C.V. & Sonnewijck Beheer B.V.  / Rabobank

dossiernummer 34179

taxateur(s) Michiel F.W. Verberne MRICS RRV RM RT

datum inspectie 31 maart 2017

waardepeildatum taxatie 31 december 2018

situatiedatum 31 december 2018

waardepeildatum initiële taxatie taxatiebedrijf 31 maart 2017

aantal jaar taxatiedienst uitgevoerd door taxatiebedrijf 1,75

waardepeildatum initiële taxatie taxateur 31 december 2018

aantal jaar taxatiedienst uitgevoerd door taxateur 0,00

getaxeerde waarde(n) marktwaarde

RSP v2.2018 - 23 augustus 2018

MARKTHUUR

omschrijving van de ruimte oppervlakte mh/m² mh

Begane grond Albert Heijn 2537,14 160,0 405.942

Begane grond passage/algemene ruimte 259,39 100,0 25.939

Eerste verdieping ondersteunend Albert Heijn 211,29 80,0 16.903

Begane grond Etos 250,16 125,0 31.270

Begane grond Gall en Gall + Opslag 93,24 125,0 11.655

Begane grond Leegstand 38,1 125,0 4.763

Begane grond Bloemen + Opslag 56,7 125,0 7.088

Begane grond Big Bazar 510,16 110,0 56.118

Begane grond Brainwash 117,75 130,0 15.308

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

- 0 0,0 0

diversen 0 0,0 0

diversen 0 0,0 0

diversen 0 0,0 0

diversen 0 0,0 0

parkeerplaatsen 0 0,0 0

 

Totalen 4.073,9 m²

Totale markthuur € 575.000                       

RSP v2.2018 - 23 augustus 2018



EXPLOITATIELASTEN Burchtplein 80 te Oss

34179

Indien niet geopteerd voor belaste verhuur, dan alle lasten belast met BTW (nee, niet (gedeeltelijk) belast met BTW)

- onroerende zaak belasting 16.935,00

- waterschapslasten 2.650,00

- rioollasten 140,00

- verzekeringen 5.410,00

- object beheer 8.625,00

- onderhoudslasten 21.590,00

- verhuurdersheffing 0,00

- structurele leegstand 0,00

- huurdersmutaties 0,00

- oninbare huren 0,00

- erfpachtcanon 0,00

- kosten makelaar / marketing 0,00

- overige lasten 0,00

- overige lasten 0,00

- overige lasten 0,00

Exploitatielasten totaal in procenten van de mh 9,63 % € 55.350,00

RSP v2.2018 - 23 augustus 2018

KAPITALISATIE EN CORRECTIES

Totale markthuur € 575.000

-/- Exploitatielasten totaal € 55.350

Totale netto markthuur € 519.650

  

Netto aanvangsrendement (NAR) 6,00 %

Marktwaarde vóór correcties € 8.660.833 v.o.n.

Tijdelijke correcties

- kosten achterstallig onderhoud 0,00

- aanloopleegstand 0,00

- mutatieleegstand 0,00

- verhuurcourtage 0,00

- incentives 0,00

- huurkorting 0,00

- overig 0,00

- overig 0,00

- gekapitaliseerde canon 0,00

- contante waarde 50.665,70

50.666

Marktwaarde na tijdelijke correcties € 8.711.499 v.o.n.

Marktwaarde vóór structurele correcties overdrachtsbelasting 6,00 % € 8.210.649 k.k.

overige kosten 0,10 % 

Correcties

- ongebonden grond k.k. 0,00

- verhardingen / voorzieningen 0,00

- aftrek gekapitaliseerde canon 0,00

- diversen 0,00

- diversen 0,00

- diversen 0,00

0

Marktwaarde totaal € 8.210.649 k.k.

RSP v2.2018 - 23 augustus 2018

VASTSTELLING WAARDE(N)

Vastgestelde marktwaarde € 8.210.000 k.k.

De waarde v.o.n. zonder correcties resulteert in een BAR (markthuur / marktwaarde v.o.n. -/- correcties) 6,60%

De waarde k.k. zonder correcties resulteert in een bruto kapitalisatiefactor (marktwaarde k.k. / markthuur) 14,3                             
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31 maart 2017



TOTAALOVERZICHT HUURDERS Burchtplein 80 te Oss

34179

peildatum taxatie 31 december 2018 rekenrente 6,0 %

huurder / aantal huurders 1

looptijden gemiddeld (ongewogen) 10,00 jaar

resterende looptijden gemiddeld  (ongewogen) 4,50 jaar

resterende looptijden gemiddeld  (gewogen) 4,50 jaar

actuele huuropbrengst € 587.739,96 per jaar

markthuur gehuurde € 575.000,00 per jaar

totaal verschil € 12.739,96 per jaar

totale contante waarde € 50.665,70

oppervlakte onbelast verhuurd 0,00 m²

oppervlakte totaal 4.073,93 m²

procentueel metrage onbelast 0,00 %

compensatie van BTW-nadeel, verdeeld over de onbelaste verhuurde oppervlakten,  per m² € 0,00

0,00
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HUURDERS 1 T/M 5 

huurder Ahold 0 0 0 0

aanduiding gehuurde gehele object 0 0 0 0

oppervlakte gehuurde 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ingangsdatum 1-jul-13 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00

einddatum 30-jun-23 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00

optiejaren 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

looptijd 10,00

resterende looptijd 4,50

geopteerd BTW j j j j j

actuele huuropbrengst 587.739,96 0,00 0,00 0,00 0,00

markthuur gehuurde 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

verschil 12.739,96 0,00 0,00  0,00 0,00

contante waarde 50.665,70 0,00  0,00  0,00 0,00

opslag per m² i.v.m. BTW - nadeel
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HUURDERS 6 T/M 10

huurder 0 0 0 0 0

aanduiding gehuurde 0 0 0 0 0

oppervlakte gehuurde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ingangsdatum 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00

einddatum 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00 0-jan-00

optiejaren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

looptijd

resterende looptijd

geopteerd BTW j j j j j

actuele huuropbrengst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

markthuur gehuurde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

verschil 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

contante waarde 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00

opslag per m² i.v.m. BTW - nadeel
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BIJLAGE 4 - FOTO'S







BIJLAGE 5 - STRATENPLAN





BIJLAGE 6 - OVERZICHT ONDERPAND GEGEVENS



Overzicht onderpand gegevens

Klant Sonnewijck Vastgoed C.V. & Sonnewijck Beheer B.V.
adres Burchtplein 80
postcode 5341 VE
plaats Oss

kadastrale gegevens OSS G 1892 A1
type object Retail (excl. Shopping Centre)

oppervlakte 4074
martkwaarde 8.210.000,00€          

Huuropbrengst 587.739,96€             
Startdatum huurcontract 1-07-13
Einddatum huurcontract 30-06-23
Markthuurwaarde 575.000,00€             
Exploitatiekosten 55.350,00€              
Afgemeld energielabel nee
Afgiftedatum energielabel nvt

Locatie goed
Object goed
Onderhoudsstaat redelijk tot goed
Verkoopbaarheid goed
Verhuurbaarheid goed
Opmerkingen geen
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