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1. Opdracht 

1.1. Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever : Duinweide Woningen B.V. 
Adres : Henry Dunantweg 15 
 : 2402 NM Alphen aan den Rijn 
Contactpersoon : M. (Marlon) van der Haven 
E-mail   : marlon.van.der.haven@duinweide.nl 
Telefoonnummer : 088 - 2220223 

1.2. Instructies en basis van de waardering 

In overeenstemming met de opdrachtbevestiging van 8 juni 2021 met referentie 21172/MO/KK hebben wij 
een taxatie update uitgevoerd van de appartementsrechten van een eengezinswoning(en) gelegen aan 
Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 79 in ’s-Hertogenbosch per 
17 mei 2021 voor opname in het prospectus van Duinweide Woningen B.V. (hierna: het Fonds). 

U heeft ons opdracht gegeven om onze mening over waarde op de volgende basis te geven: 

• Marktwaarde. 

1.3. Doel van de taxatie 

U heeft aangegeven deze waardering nodig te hebben voor prospectus doeleinden. 

1.4. Taxatiedatum  

Als taxatiedatum hanteren wij 17 mei 2021. 

1.5. Compliance 

Deze waardering is uitgevoerd in overeenstemming met: 

• De taxatiestandaarden van de Royal Institution of Chartered Surveyors RICS Valuation - Global 
Standards (‘RICS Red Book’), van toepassing vanaf 31 januari 2020, welke de International Valuation 
Standards bevatten.  

• Het Reglement gedrags- en beroepsregels, Reglement definities en Reglement Kamers van het 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), met ingang van 1 januari 2020. 

• Het Subreglement Grootzakelijk Vastgoed van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), 
met ingang van 1 juli 2018. 

Naar aanleiding van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) 2011/61/EU bevestigen 
wij dat: 

• Dit taxatierapport is gericht aan Duinweide Woningen B.V. voor interne doeleinden en niet mag worden 
gebruikt door derden. 
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• De rol van de taxateur beperkt is tot het verstrekken van een waarde van de individuele objecten in het 
fonds in overeenstemming met het Red Book en de in het taxatierapport genoemde voorwaarden. 

• Wij niet de waarde van het fonds hebben vastgesteld; de waardering van het fonds wordt door uzelf 
uitgevoerd. 

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 
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. 

 

Regulation by RICS 

Savills Nederland Holding B.V. is regulated by RICS voor het verlenen van haar diensten. Dit betekent dat 
wij ermee instemmen om de RICS gedragsregels en alle andere van toepassing zijnde en verplichte 
professionele vereisten van RICS na te leven, welke te vinden zijn op www.rics.org. Als RICS regulated firm 
hebben wij ons gecommitteerd om samen met RICS ervoor te zorgen dat de normen worden nageleefd. 
Onze RICS Responsible Principal is Martijn Onderstal (martijn.onderstal@savills.nl). 

1.6. Waardebegrip 

Bij het uitvoeren van onze waarderingen hebben wij de RICS-definities van marktwaarde en markthuur 
toegepast. 

Valuation Performance Standard (VPS) 4 - 4 van het RICS Red Book definieert marktwaarde als: 

‘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.’ 

Valuation Performance Standard (VPS) 4 - 5 van het RICS Red Book definieert markthuur als: 

‘Het geschatte bedrag waarvoor een belang in vastgoed op de taxatiedatum, na behoorlijke marketing, op 
passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie door een bereidwillige verhuurder aan een 
bereidwillige huurder zou worden verhuurd, waarbij elk der partijen zou hebben gehandeld met kennis van 
zaken, prudent en niet onder dwang’. 

1.7. Conflict of interest 

Wij zijn niet op de hoogte van een potentieel conflict of interest. Hierdoor kunnen wij u een onafhankelijke 
waardering van het object bieden, wat in overeenstemming is met het RICS Red Book. Bij de waardering 
van het object zullen wij optreden als externe taxateurs, zoals gedefinieerd in het RICS Red Book. 

Het onderwerp van de taxatieopdracht is in de afgelopen 24 maanden meerdere malen door Savills 
getaxeerd.  

1.8. Kwalificatie taxateurs en onafhankelijkheid 

Deze taxatie is uitgevoerd door M. Onderstal MSRE MRICS RT REV en F. Peralta MSc RT 

http://www.rics.org/
mailto:martijn.onderstal@savills.nl
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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 conform PS 2 van het RICS Red Book. Zij hebben geen connectie of 
betrokkenheid met het onderwerp van de taxatieopdracht of de partij die de opdracht geeft. 

Savills heeft geen financiele voordelen uit de taxatieopdracht, anders dan het in rekening gebrachte 
honorarium. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de taxatie. Savills eerbiedigt het 
omzetprincipe van het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT en PS 2 van het RICS Red Book.  

Wij taxeren dit object tevens in opdracht van ING Bank N.V. en hanteren hiervoor dezelfde waardepeildatum. 
Beide partijen, zowel Duinweide Woningen B.V. als ING Bank N.V, zijn hiervan op de hoogte. 

1.9. Inspectie 

Het object is op 17 mei 2021 geïnspecteerd door mr. M. Onderstal MSRE MRICS RT. Wij hebben het gehele 
object extern geïnspecteerd, maar beperkt tot de gemakkelijk toegankelijke of zichtbare ruimtes. 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. 

1.10. Aansprakelijkheid 

Onze opdrachtbevestiging bevat details van afspraken omtrent aansprakelijkheid. 

1.11. Algemene uitgangspunten 

Onze waarderingen zijn uitgevoerd op basis van de algemene aannames zoals uiteengezet in sectie 6 van 
dit rapport. 

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 Woningen B.V. of een andere partij in relatie tot de aandeelhouders of toekomstige 
aandeelhouders in relatie tot het Fonds. 

1.12. Bijzondere uitgangspunten 

Bij deze waardering hebben wij geen bijzondere uitgangspunten gehanteerd. 
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2. Object 

2.1. Object 

Plaats    : 's-Hertogenbosch 

Adres    : Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 

79 

2.2. Taxatiecyclus 

Type taxatie Waardepeildatum Rapportagedatum Referentie 

Volledige taxatie 7 november 2017 14 november 2017 05685-02 

Taxatie update 6 maart 2019 19 maart 2019 05685-04 

Taxatie update 17 mei 2021 8 juli 2021 05685-06 

 
Dit update taxatierapport moet worden gelezen in samenhang met ons volledige rapport van 14 november 
2017 met betrekking tot de Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 79 in 
's-Hertogenbosch, en is onderhevig aan dezelfde voorwaarden en uitgangspunten.  

2.3. Locatie 

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Voor de locatieanalyse verwijzen wij naar de voorgaande 
volledige rapportage.  

2.4. Samenstelling 

Het gewaardeerde object bestaat uit 20 woningen variërend in oppervlakte van 133 m² tot 185 m². De totale 
gebruiksoppervlakte bedraagt 3.266 m². Rondom het gebouw bevinden zich parkeerplaatsen. 
 
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 datum 23 april 2021, ontvangen met daarin de vloeroppervlakten per huurder. 
Wij hebben dat deze vloeroppervlakten correct zijn. 

2.5. Technische beschrijving 

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Voor de technische beschrijving van het object verwijzen wij 
naar de voorgaande volledige rapportage.  

2.6. Milieukundige onderzoeken 

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Voor de milieukundige onderzoeken verwijzen wij naar de 
voorgaande volledige rapportage.  
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2.7. Bestemming 

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Voor de bestemmingsgegevens verwijzen wij naar de 
voorgaande volledige rapportage.  

2.8. Kadastrale gegevens 

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Voor de kadastrale gegevens verwijzen wij naar de voorgaande 
volledige rapportage.  

2.9. Eigendomssituatie 

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Voor de eigendomssituatie verwijzen wij naar de voorgaande 
volledige rapportage.  

2.10. Verhuursituatie 

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

Voor een overzicht van de huurders verwijzen wij u naar het blad ‘Inkomsten’ in Bijlage I - Berekening. 
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3. Marktanalyse 

 

3.1  Nederlandse economie 

Vele factoren hebben invloed op de Nederlandse economie. In deze marktanalyse wordt de macro-
economische situatie in Nederland, de actualiteiten en het effect van dezen op de vastgoedmarkt belicht.  De 
Nederlandse economie karakteriseert zich als een open economie waarbij het sterk afhankelijk is van de 
algehele wereldhandel. De macro-economische indicatoren van zowel Nederland als de Eurozone zullen 
daarom belicht worden om de macro-economische situatie van Nederland te analyseren. In de afgelopen 
jaren scoorde Nederland op veel macro-economische factoren beter dan het Eurozone gemiddelde en heeft 
hiermee als gevolg een sterke concurrentiepositie in de Eurozone. 

 

Macro-economische indicatoren Eurozone en Nederland 2020Q4 

 

Macro-economische situatie Nederland  

Een volledig macro-economisch conjunctuurbeeld kan worden verkregen door belangrijke macro-
economische indicatoren te analyseren en deze in relatie tot elkaar te beschouwen. De belangrijkste 
indicatoren die hier worden behandeld zijn: de conjunctuurklok, de conjunctuur indicator, het bruto 
binnenlands product, de woningmarkt indicator, het consumentenvertrouwen, het werkloosheidspercentage 
en het aantal faillissementen. 

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt ieder kwartaal een conjunctuurklok samengesteld 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Updatesjabloon NL.23 
Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 79 
’s-Hertogenbosch 
05685-06 Pagina 9 
 

Conjunctuurklok 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4  

 

   

De Conjunctuurklokindicator is het ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok (CK) 
van CBS. In 2020 is er een daling zichtbaar (lees: verschuiving naar het rode en het oranje vlak). Dit duidt 
op een dalende economische groei. In de Conjunctuurklok van 2020Q4 presteren 11 van de 13 indicatoren 
slechter dan hun langjarige trend. Van een groot aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de 
vorige maand (X-waarde) zo groot en de genormaliseerde cyclus (Y-waarde) zo laag dat ze niet meer 
binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom 
afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. 2020Q4 zit dieper in laagconjunctuur dan het voorgaande 
kwartaal. Een langere periode van lagere groei kan duiden op een recessie van de economie.  

Conjunctuurindicator 2005 – 2020Q4   

 

  

Onderstaande grafiek geeft het Bruto Binnenlands Product (BBP) jaar op jaar per maand weer. Het BBP is 
de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten. Bij een 
economische krimp, is de omvang van de economie (ofwel het BBP) kleiner dan in het jaar ervoor. De 
economische groei of krimp in een jaar is de procentuele verandering van het BBP ten opzichte van een jaar 
eerder. Het jaarlijkse groeipercentage van BBP ligt met -2,5% in 2020 Q4 JoJ boven het gemiddelde in de 
Eurozone namelijk -4,3%. Na een diepe daling van 8,5% in 2020Q2, groeide het BBP in het derde kwartaal 
van 2020 met 7,8% ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei was onder meer toe te schrijven aan 
de sterk gestegen consumptie van huishoudens door de versoepelingen van de maatregelen tegenCovid-
19. Echter ligt het BBP nog steeds wel ver onder 0 (vergelijkbaar met de financiële crisis in 2008) en is er 
geen concreet zicht op een toename in de nabije toekomst. Dit duidt op een dalende economie wat op lange 
termijn zal resulteren in een periode van recessie.  
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Een indicator om het sentiment te meten zijn het consumentenvertrouwen en de woningmarktindicator. 
Hierbij geeft het consumentenvertrouwen de verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, 
over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie weer. De woningmarktindicator 
geeft het vertrouwen in de koopwoningmarkt weer. Onderstaande grafiek laat deze ontwikkeling zien per 
maand. In 2020 is er een zichtbare daling in beide indicatoren, al bleef de woningmarktindicator enigszins 
stabiel. In de laatste maanden van 2020 lijken beide indicatoren een subtiele stijging te vertonen. Dit toont 
aan dat consumenten iets optimistischer zijn over de financiële situatie in de komende twaalf maanden.  

 

BBP j-o-j 2005 – 2021YTD  Vertrouwensindicatoren 2005-2020Q4 

  

 

De indicator werkloosheidspercentage per maand is weergegeven in grafiek ‘Werkloosheid 2005– 2021YTD’ 
waarbij de werkloosheid het percentage werkloze beroepsbevolking is volgens internationale definitie. In 
2020 is er na een jarenlange daling, een stijgende lijn te zien. Dit komt voornamelijk door de effecten van 
Covid-19. Echter, door de steunpakketten van de Nederlandse overheid om bedrijven geraakt door Covid-
19 te steunen, worden bedrijven op dit moment overeind gehouden en worden werknemers daardoor 
‘kunstmatig’ in dienst gehouden. In werkelijkheid is daardoor de situatie slechter en is er veel verborgen 
werkloosheid. Mocht de staatssteun wegvallen, dan zal de werkloosheid daarom verder oplopen. Echter met 
een werkloosheidspercentage van 3,8% in 2021YTD is het werkloosheidspercentage in Nederland nog altijd 
een stuk lager dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van 7,5% in de Eurozone. 

Een andere belangrijke indicator is het aantal uitgesproken faillissementen. In 2020Q4 is er een enorme 
daling te zien in het aantal faillissementen. Alhoewel er verwacht werd dat het aantal faillissementen zou 
oplopen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 en de bijkomende maatregelen (zoals het sluiten van 
bedrijvigheid) hebben de steunpakketten van de Nederlandse overheid er tot nu toe voor gezorgd dat 
grootschalige faillissementen uitbleven. Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 en het feit dat de 
steunpakketten niet oneindig kunnen doorlopen, wordt er een stijging verwacht van het aantal faillissementen 
in de toekomst. 
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Werkloosheid 2005 – 2021YTD  Faillissementen 2005-2020Q4 

  

 

 

Actualiteiten 

Naast de huidige economische situatie zijn er een aantal actualiteiten die invloed hebben op zowel de 
Nederlandse economie, als op de vastgoedmarkt. 

 

Het PAS 

Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor 
beschermde Natura 2000-gebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die stikstof uitstoten en 
daarmee mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Op 29 mei 2019 heeft de hoogste bestuursrechter van 
de Raad van State beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet mag worden gebruikt als 
toestemmingsbasis voor activiteiten. 

Dit betekent voor vergunningen die nog niet rond waren dat ze in beginsel worden vernietigd, veelal zonder 
zitting. Zelfs reeds verkregen vergunningen zijn niet zonder risico. Activiteiten waarbij de stikstofdepositie 
onder de grenswaarde bleef (in beginsel 1 mol/ha/j), waren met het PAS vrijgesteld van de vergunningplicht. 
In dat geval gold voor bepaalde activiteiten in de sectoren landbouw, industrie, woningbouw en infrastructuur 
een meldingsplicht. Voor deze activiteiten zal alsnog een toestemmingsbesluit op grond van de 
Habitatrichtlijn nodig zijn. Dit geldt ook voor activiteiten die voorheen enkel een meldingsplicht hadden. Door 
de vernietiging van het PAS zullen nieuwe ontwikkelingen mogelijk minder snel van de grond komen en een 
langere doorloop hebben. De bouwsector krijgt een tijdelijke vrijstelling voor bouwvergunningen, zodat er 
aan nieuwe woningen gewerkt kan worden. 

Covid-19  

Na de zogenoemde ‘eerste golf’ van het Covid-19 virus werden de eerste effecten van de hervatting van 
consumentenactiviteit en bedrijfsactiviteit langzamerhand weer zichtbaar.  De maatschappij paste zich aan 
de ‘nieuwe norm’ en de eerste tekenen van U-shaped recovery werden zichtbaar en leken minder schadelijk 
te zijn dan eerder gevreesd. Echter, met de komst van de ‘tweede golf’ zullen sommige gevolgen met een 
aanzienlijke vertraging alsnog zichtbaar worden. De concrete gevolgen en vooral de omvang van deze 
gevolgen hangen sterk af van de verdere ontwikkelingen van Covid-19, mogelijk nieuwe mutaties en de 
snelheid van het vaccinatieplan. Dit is door de complexe opeenvolging van effecten moeilijk te voorspellen. 

 

 Gevolgen 

Horeca Dalende of geen omzet door het volledig sluiten van alle horeca voor een 
grootdeel van 2020 en 2021. 
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Detailhandel (ex supermarkten) Omzetdaling ten opzichte van pre-Covid-19, alhoewel online bestedingen zijn 
toegenomen. Vooral de strenge lockdown sinds december komt hard aan voor 
veel non-food winkels. Hierdoor raken winkels hun voorraad niet kwijt en lopen 
ze inkomsten mis. Verwacht wordt dat de detailhandel langere tijd last zal 
hebben van de effecten van Covid-19 omdat consumenten over het algemeen 
terughoudend zijn in het uitgeven aan grote aankopen. 

Nieuwbouw Vertraagde oplevering, langere bouwperiode door ziekte werknemers en regels 
omtrent werkzaamheden. 

Flex werkplekken De vraag naar flexibiliteit is groter dan ooit en de verwachting is dat deze groei 
de komende tijd doorzet. 

Short-stay Expats vertrekken en ook de vraag van buitenlandse studenten naar 
woonruimte neemt af. 

Omzetgerelateerde huurcontracten Lagere omzet door bovengenoemde problemen. 

Effecten macro-economie op de vastgoedmarkt  

De hiervoor besproken macro-economische factoren hebben voornamelijk invloed op de vraag naar 
vastgoed op de gebruikersmarkt. Het huurprijsniveau op de gebruikersmarkt komt immers tot stand door het 
samenspel tussen het aanbod en de vraag naar ruimte.  

De voortzetting van economische groei vormde in 2019 aanleiding voor de continuering van aanzienlijke 
ruimtevraag op de gebruikersmarkt. Dat is terug te zien in het opnamevolume in de grafiek ‘Totale opname 
van Nederlandse vastgoed 2013-2020’. In 2019 is door een gebrek aan kwalitatief product de opname 
beperkt gebleven, met name in de kantoren- en logistieke markt. Ingegeven door een aanhoudende vraag 
en een gebrek aan kwalitatief product, zagen we tot Covid-19, huurgroei op de Nederlandse gebruikersmarkt 
binnen bijna alle sectoren. Met name woningvastgoed is momenteel een populair beleggingsproduct binnen 
de vastgoed-beleggingsmarkt. 

Ondanks de effecten van Covid-19 is er geen grootschalige vraaguitval te zien op de totale gebruikersmarkt. 
Dit is zichtbaar in de opnamecijfers van 2020. De totale opname volumes van 2020 liggen namelijk nabij de 
opname volumes van voorgaande jaren. Echter zijn er wel verschillen te zien per sector. Zo is het opname 
volume van kantoorruimte aanzienlijk lager dan in 2019.  Aan de andere kant zien we in sommige sectoren 
al een stijging in de vraag naar korte termijn gebruik van last-mile delivery of logistieke ruimte. Ook het 
beleggingsvolume van 2020 lag boven het gemiddelde van de afgelopen 8 jaar en vertoonde ondanks Covid-
19 daarmee een stabiel beeld.  

Totale opname Nederlandse vastgoed 2013-2021YTD  Totaal beleggingsvolume per sector 2013-2021YTD 
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Ondanks Covid-19, lijkt Nederlands vastgoed daarom nog steeds in trek. Een belangrijke reden hiervoor is 
de nog altijd zeer lage langetermijnrente (in Europa). Hierdoor, en door historische lage 
aanvangsrendementen, is er nog steeds een forse ‘yield-gap’ aanwezig. Dit is het verschil tussen het 
rendement op vastgoed en het rendement op 10 jarige obligaties zichtbaar in ‘Rendementsverschil 
staatsobligaties en Nederlands vastgoed 2009 – 2020’. 

De onzekerheid over de economische ontwikkelingen door de gevolgen van Covid-19 heeft wel al een 
negatieve invloed op de vastgoedmarkten in algemene zin door de beperktere beschikbaarheid van vreemd 
vermogen. Deze verstoringen op de financiële markten hebben tegengestelde effecten op de 
vastgoedbeleggingsmarkten. Enerzijds zijn de rentes gedaald - ook op obligaties -, waardoor onroerend goed 
relatief gezien nog aantrekkelijker is geworden. Aan de andere kant heeft de daling van de aandelenmarkten 
ervoor gezorgd dat het aandeel vastgoed in multi-assetportefeuilles is gestegen - mogelijk zelfs boven de 
targetratio. We verwachten echter niet dat dit op korte termijn zal leiden tot verkoop van onroerend goed uit 
die portefeuilles. In plaats daarvan zullen beleggers waarschijnlijk afwachten hoe de markten zich de 
komende tijd verder zullen ontwikkelen en is het te verwachten dat transacties langer zullen duren. Met name 
in de kantoren- en retailsector wordt een afwachtende houding aangenomen, daar de meer structurele 
effecten van Covid-19 (in hoeverre meer thuiswerken / online winkelen) zich moeilijk laten voorspellen. 

 

Ondertussen wordt men zich nog meer bewust van de risico’s, wat zich vertaalt in een sterkere focus op de 
‘core-markten’ en een grotere yieldspread tussen core en andere risicoklassen. De yieldspread tussen core 
kantoren en staatsobligaties lag al boven het lange termijn gemiddelde voordat het virus aanwakkerde, dus 
dit zal waarschijnlijk elke prijsbeweging opvangen. 

 

Bronnen: IMF, OECD, Wereldbank, Eurostat, CBS, Brainbay, CPB, DNB, Oxford Economics, Vastgoedmarkt, PropertyNL, Savills 

Research. 

  

Rendementsverschil staatsobligaties en Nederlands vastgoed 2009 – 2020 
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3.2 Nederlandse woningmarkt 

In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de karakteristieken van de Nederlandse 
woningmarkt. De belangrijkste kenmerken op het gebied van voorraad, vraag en aanbod zullen worden 
uiteengezet. Verder wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op de beleggingsmarkt en de belangrijkste trends 
en het beleid op de Nederlandse woningmarkt. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd welke kansen 
en bedreigingen er zijn voor beleggers die zich op de Nederlandse woningmarkt begeven. 

 

Voorraad, vraag en aanbod 

Voorraad en eigendom 

De totale Nederlandse woningvoorraad bestaat momenteel uit 7,8 miljoen woningen. De koopsector is hierin 
dominant, met 4,5 miljoen koopwoningen. De voorraad huurwoningen is 3,3 miljoen, waarvan 2,3 miljoen in 
bezit zijn van woningcorporaties, en 1 miljoen van overige verhuurders. 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 (< € 310.000 (NHG-grens)) Sociale huur (< € 737,14 p/m) 

Doorstromers (€ 310.000 tot ca. € 400.000) Middeldure huur (€ 737,14 tot € 1.000 p/m) 

Hoog segment (ca. > € 400.000) Dure huur (> € 1.000 p/m) 

 

Vraag en aanbod 

Per einde van 2020 telde Nederland ca. 17,4 miljoen (2020) mensen, met 8,0 miljoen huishoudens. 
Normaliter behoeft ieder huishouden zijn eigen woning, waardoor dit cijfer een goede indicator voor de vraag 
naar woningen is. Aan de aanbodzijde is de totale woningvoorraad momenteel 7,8 miljoen. Rekening 
houdend met regionale verschillen in aanbod, betekent dit een kwantitatief tekort van ongeveer 300.470 
woningen (3,8% van de woningvoorraad). Dit tekort wordt onder meer veroorzaakt door de minimale 
ontwikkelingsactiviteiten gedurende de laatste recessie, wat terug is te zien in de sterke daling van het aantal 
uitgegeven percelen voor nieuwbouw. De laatste jaren is het aantal uitgegeven bouwpercelen aanzienlijk 
hoger dan tijdens de laatste recessie, echter ligt het nog niet op het niveau van voor de crisis. Naar 
verwachting piekt het woningtekort in 2024 met een tekort van ca. 398.000 woningen, waarna deze af gaat 
nemen. Het tekort zal ondanks deze afname op een hoog niveau blijven.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Updatesjabloon NL.23 
Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 79 
’s-Hertogenbosch 
05685-06 Pagina 15 
 

Ontwikkeling woningtekort in NL, 2019 – 2049                       Grafiek totaal uitgegeven bouwvergunningen woningen 

 

Het woningtekort is daarnaast mede gestegen door de trend van individualisering, wat resulteert in 
huishoudensverdunning en daarmee 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. Hoewel het woningtekort over heel Nederland groot is, is er echter in een groot aantal 
gemeenten in Nederland juist sprake van een overschot. Dit gaat met name om gemeenten in 
krimpgebieden. Dit is het gevolg van de trend van urbanisatie in Nederland en beperkte nieuwbouw, 
waardoor er een mismatch ontstaan op de huur- en de koopmarkt. Veel gemeenten met een relatief hoog 
woningtekort lenen zich daarnaast minder voor nieuwe woningontwikkeling door de hogere bouwkosten. In 
de onderstaande figuur links is te zien waar op dit moment de grootste tekorten zijn ontstaan, en rechts waar 
woningontwikkeling financieel het minst haalbaar is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het terugdringen 
van de mismatch tussen vraag en aanbod moeilijker is op deze locaties. 

Woningtekort als percentage van de lokale woningvoorraad vs minst haalbare locaties voor woningontwikkeling 

 



 

 

 

 
 

Updatesjabloon NL.23 
Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 79 
’s-Hertogenbosch 
05685-06 Pagina 16 
 

Gebruikersmarkt 

Aanhoudende tekorten zullen ervoor zorgen dat de huren en koopprijzen in de grote steden en haar 
omliggende gebieden verder zullen stijgen. Uit de onderstaande grafiek links blijkt dan ook al dat het aantal 
woningverkopen is toegenomen sinds de crisistijd. Ondanks de coronacrisis en de gevolgen op de 
Nederlandse economie blijven de huizenprijzen vooralsnog stijgen. Gesteld kan worden dat wonen in de 
grote steden steeds minder betaalbaar wordt voor huishoudens met lage en gemiddelde inkomens. Volgens 
De Nederlandsche Bank (DNB) lijkt de impact van de virusuitbraak op de woningmarkt nu nog beperkt, maar 
aan een lichte prijsdaling valt waarschijnlijk toch niet te ontkomen. DNB gaat uit van een daling van 2,1% in 
2021 en 3,7% in 2022.  

 

Ontwikkeling aantal woningverkopen 2010-2020          Ontwikkeling gemiddelde verkoopprijs 2010-2020             

  

 

Naast de stijging in prijzen van koopwoningen in de afgelopen jaren worden huurwoningen ook steeds 
duurder in de vrije sector. Oplopende huurprijzen zorgen er voor dat de betaalbaarheid van vrije sector 
huurwoningen in de grote steden verder onder druk komt te staan. Echter, na een jarenlange stijging is er  
sinds eind 2019 in de meeste steden een daling te zien van de huurprijzen.  De komst van COVID-19 is een 
belangrijke katalysator geweest voor het dalen van de huurprijzen. Blijven expats weg, dan blijven veel 
vrijgekomen huurwoningen onbewoond. Om leegstand te voorkomen worden huurprijzen naar beneden 
bijgesteld. 

Ontwikkeling huurprijzen 2010-2020 Q4 
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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 werd met name geïnvesteerd in de ‘klassieke’ sectoren (kantoren, winkels 
en bedrijfsruimte). In de laatste jaren is het aandeel van woningbeleggingen in het totaalvolume echter 
dominant. 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 2013–2021 ytd           Ontwikkeling BAR woningvastgoed 2011-2020  Amsterdam                                                                                                          

 

 

Uit de grafiek valt af te lezen dat het beleggingsvolume ook in 2020 boven het gemiddelde van de afgelopen 
jaren ligt. De interesse vanuit beleggers in residentieel vastgoed is ondanks de coronacrisis groot te noemen. 
Dit komt mede door de verhoging van de overdrachtsbelasting begin dit jaar waardoor veel beleggers nog 
voor het einde van 2020 hun investeringen rond probeerden te krijgen.  

Door de toenemende vraag van beleggers is het bruto aanvangsrendement ook aanzienlijk gedaald. Sinds 
2014 is de BAR met 160 basispunten gedaald  tot 3,5%. Deze percentages benaderen het niveau van 
commercieel vastgoed. In het verleden waren (buitenlandse) investeerders met name geïnteresseerd in 
grootschalige woningportefeuilles. In 2019 en begin 2020 werden Nederlandse portefeuilles, van 
verschillende typen en grootten, verhandeld voor steeds scherpere prijzen en dalende BARs. De grootste 
portefeuille transactie in 2020 in volume betrof de Amber Portefeuille, bestaande uit 41 wooncomplexen 
(2023 woningen) in verschillende Nederlandse gemeenten voor €375 miljoen. De ontwikkeling van de BAR 
is weergeven in bovenstaande grafiek.  

 

Beleid en trends 

In onderstaande tabel zijn de beleidsontwikkelingen welke sterk van invloed zijn op vraag en 
aanbodontwikkeling op de woningmarkt opgesomd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de koopsector, 
de vrije huursector en de sociale huursector. 
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Beleid per sector: 

Koopsector Zolang de hypotheekrente en nationaal beleid omtrent de loan-to-value ratio 
(LTV, momenteel op 100%) onveranderd blijft, is geen reden om aan te 
nemen dat de vraag naar woningen af gaat nemen en de prijzen dalen. 
Momenteel blijft een stijging in de hypotheekrente niet waarschijnlijk in de 
nabije toekomst, aangezien de ECB recent heeft aangegeven haar 
kwantitatieve versoepeling her in te voeren en opnieuw de officiële 
rentecijfers omlaag gebracht heeft. 

Voor kopers van woningen in het starterssegment bestaat de Nationale 
Hypotheek garantie (NHG). 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. 

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

Koopsector / 
beleggingsmarkt 

Kopers van 18 tot 35 jaar (starters) betalen vanaf 1 januari 2021 eenmalig 
geen overdrachtsbelasting meer.  Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat 
de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Beleggers gaan op hun 
belegging in woningen 8% overdrachtsbelasting betalen. Kopers van 35 jaar 
of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. De overheid wil met deze 
maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de 
woningmarkt. Daarnaast zal de verhoging van de overdrachtsbelasting het 
beleggen in woningen minder aantrekkelijk te maken. 

Sociale huur 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 € 
270.000 en zijn rijksmonumenten vrijgesteld. Op dit moment is de 
verhuurderheffing 0,562%. Deze heffing heeft ook een drukkend effect op het 
rendement. 

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 
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voordelen, zoals belastingvoordeel, zodra zij goedkope woningen bijbouwen 

en aanbieden. 

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. Het totale 
te ontvangen bedrag per huishouden is per 2020 variabel, waarbij er geen 
inkomensgrens is vastgesteld waarboven men geen huurtoeslag kan 
ontvangen. 

 De huren van woningen in de sociale sector (met een huur tot 752 euro) 
worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Dit betekent dat de 
huren van deze woningen per 1 juli niet mogen worden verhoogd. 
Woningcorporaties krijgen 200 miljoen euro belastingkorting om het verlies 
aan huurinkomsten te dempen. 

Vrije-huur sector Het kabinet heeft per mei 2020 een wetsvoorstel ingediend voor de 
maximering van de huurstijging in de vrije sector huur. De maximaal 
toegestane jaarlijkse huurverhoging is daarbij dan vastgesteld op inflatie + 
2,5%.  

 Om de doorstroming te bevorderen heeft de gemeente Den Haag als eerste 
gemeente in Nederland beleid aangekondigd om de doorstroming van de 
woningmarkt te bevorderen. Feitelijk komt het er op neer dat er, gelijk aan het 
sociale segment, een inkomenseis komt voor de verhuur van het 
middeldure segment (maximaal circa € 60.000 per jaar). Amsterdam heeft 
een vergelijkbare maatregel geïntroduceerd per 1 januari 2020, waar voor 
goedkopere middeldure huurwoningen (tot € 899,35 per maand) 
inkomenseisen worden gesteld, met een maximaal huishoudinkomen van € 
50.738,--. Deze maatregel zal worden toegepast op locaties waar de 
gemeente deze huurprijsregulering als voorwaarde heeft gesteld bij de 
gronduitgifte. 

 

PAS Wetgeving 

Economische voorspoed, lage hypotheekrente en stijgende bevolkingsgroei in Nederland zullen zorgen voor 
een aanhoudende vraag naar woningen, zowel huur als koop. Door de PAS wetgeving lopen 
nieuwbouwprojecten vertraging op en worden er minder bouwvergunningen verstrekt voor de huur-en 
koopsector. Zodoende blijft de bouwproductie achter bij de vraag.  

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, om zo het woningtekort terug te dringen. 
De recente maatregel van de Raad van State aangaande het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft 
geresulteerd tot vertraging van vele bouwprojecten. Naar verwachting resulteert deze impasse in een 
serieuze vertraging in de pijplijn van nieuwe logistieke ontwikkelingen, waardoor de druk nog meer oploopt. 
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Mede dankzij Covid-19, waarvan de gevolgen hierna worden beschreven, loopt het aantal 
nieuwbouwwoningen dan ook terug van 71.000 in 2019 naar 60.000 in 2020. 

Covid-19 

Met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 worden er gevolgen voor de woningmarkt verwacht. Mede 
door verslechterende economische omstandigheden voor huishoudens, en mogelijk veranderende 
voorkeuren als gevolg van het virus, kan de vraag veranderen. Tevens heeft Covid-19 een remmend effect 
op aanbodontwikkelingen, daar bouwprojecten vertragen of stilvallen.  

Effecten van Covid-19 op huizenprijzen zijn echter nog nagenoeg niet zichtbaar. Dit komt mede door het 
hoge woningtekort, waardoor de vraag naar woonruimte met name in grotere steden onverminderd hoog 
blijft. Het merendeel van Nederland kent vandaag de dag een groot woningtekort vergeleken met 5 jaar 
geleden toen de grootste woningtekorten alleen in steden als Amsterdam of Groningen zichtbaar waren. 
Ondanks de coronacrisis blijft de woningmarkt daardoor oververhit en lijkt de markt tot op heden bestand te 
zijn tegen de economische gevolgen van Covid-19.  

 
Geografisch woningtekort 2015Q4     Geografisch woningtekort 2020Q4 

 
   

Op de huurmarkt is eveneens een stijging van het aanbod zichtbaar, al geldt dit met name voor woningen in 
bezit van particuliere bezitters. Deze toename is echter aanzienlijk minder groot dan op de koopmarkt. Zo 
steeg het aanbod huurwoningen in Amsterdam met 20%, terwijl het aanbod koopwoningen meer dan 
verdubbelde. 

 

Outlook 

Als gevolg van het grootschalige woningtekort en trends zoals individualisering en urbanisatie zal het 
woningtekort met name in de grote steden blijven toenemen, terwijl door bevolkingskrimp in met name 
grensregio’s de woningbehoefte zal afnemen. Dit heeft tevens een grote impact op de beleggingsmarkt, waar 
met name woningbeleggingen in de Randstad en in grote steden als zeer veilig worden  beschouwd en sterk 
aan populariteit zullen blijven winnen.  

Door verslechterde economische omstandigheden als gevolg van Covid-19, zullen steeds meer Nederlandse 
huishoudens echter in de problemen komen. De mate van economisch herstel zal hierbij van grote invloed 
zijn op de woningmarkt. Door de zeer gespannen woningmarkt zullen ook met lichte vraaguitval vraagprijzen 
op een hoog niveau blijven. Indien het ergste scenario zich voltrekt, zullen een groot aantal huishoudens 
geconfronteerd worden met verlies van inkomen, waardoor de vraag naar woonruimte meer zal dalen.  
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Covid-19 en de PAS wetgeving dragen daarnaast in grote mate bij aan het stilvallen van bouwprojecten. De 
noodzakelijke toename van de woningvoorraad om vraag en aanbod beter in balans te brengen, blijft daarom 
uit. Hierdoor ontstaat in de verdere toekomst het risico dat het woningtekort nog verder zal oplopen, hetgeen 
zich zal uiten in nog hogere woningprijzen. 

Bronnen: CBS, Lisa, Oxford Economics, CPB, Consensus Economics, Focus Economics, Neprom, Vastgoedmarkt, PropertyNL, 
Calcasa, Pararius, RCA, Rabobank, ABN AMRO, Savills Research. 

 

3.3  Lokale marktanalyse 

Voor de lokale marktanalyse wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

Updatesjabloon NL.23 
Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 79 
’s-Hertogenbosch 
05685-06 Pagina 22 
 

4. Waarderingsadvies 

Wij hebben onderzoek verricht naar recente transacties van objecten met een vergelijkbare 
marktpositionering als die van het onderhavig object. De transacties relevant voor het onderhavig object 
worden hieronder besproken. 

4.1. Markthuuranalyse 

Gewaardeerde object 

 

Adres: 
Oppervlakte: 
Parkeren: 
Bouwjaar: 
Leegstand: 
Markthuur: 
MH/jaar: 
 

Beeckendael, ‘s-Hertogenbosch 
3.266 m² (± 163 m² per unit) 
35 parkeerplaatsen 
2011 
0% 
€ 1.330 per maand (8,14 per m²) gemiddeld 
€ 319.200 (totaal) 

 
Verhuurreferenties 

 

Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Huurprijs: 
Commentaar: 
 
 

Hollandlaan 46, Drunen 
12-04-2021 
148 m² 
€ 1.275 per maand (€ 8,61 per m²) 
Dit object betreft een eengezinswoning uit 2008 en is gelegen 
in een woonwijk in Drunen, een dorp ten westen van Den 
Bosch. Qua afwerking en uitstraling is dit object gelijk aan het 
gewaardeerde object. 

 

Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Huurprijs: 
Commentaar: 
 
 

Beekforel 6, Rossum 
21-12-2020 
125 m² 
€ 1.285 per maand (€ 10,28 per m²) 
Dit object betreft een eengezinswoning uit 2020 en is gelegen 
in een woonwijk in Rossum, een dorp ten noorden van Den 
Bosch. Qua afwerking en uitstraling is dit object beter, 
vergeleken met het gewaardeerde object. 

 

Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Huurprijs: 
Commentaar: 
 
 

Rozemarijn 26, Vlijmen 
14-02-2021 
125 m² 
€ 1.075 per maand (€ 8,60 per m²) 
Dit object betreft een eengezinswoning uit 2021 en is gelegen 
in een woonwijk in Vlijmen, een dorp ten westen van Den 
Bosch. Qua afwerking en uitstraling is dit object beter, 
vergeleken met het gewaardeerde object. 

De bovengenoemde beoordeling is die van de referentieobjecten ten opzichte van het gewaardeerde object. 
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Toelichting: 

De huurreferenties hebben betrekking op eengezinswoningen op vergelijkbare locaties in Vlijmen, Drunen 
en Rossum. Op basis van de referenties is een huurprijs toe te kennen voor de eengezinswoningen in de 
bandbreedte € 8,60 - € 10,28. Op basis van de locatie, staat van onderhoud, de oppervlakte en de referenties 
achten wij een markthuur reëel van gemiddeld € 8,14 per m² (€ 1.330 per maand). De markthuur ligt onder 
de bandbreedte, dit heeft vooral te maken met de grotere gebruiksoppervlakte van de woningen in het 
gewaardeerde object. 

 

4.2. Beleggingsanalyse 

Gewaardeerde object 

 

Adres: 
Oppervlakte: 
Parkeren: 
Bouwjaar: 
Leegstand: 
Huurinkomsten: 
Waarde: 
BAR: 

Beeckendael, ‘s-Hertogenbosch 
3.266 m² (± 163 m² per unit) 
35 parkeerplaatsen 
2011 
0% 
€ 318.657 (totaal) 
€ 6.220.000 (€ 1.928 per m²) 
5,13% 

 

 
Beleggingsreferenties 

 

Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Koopsom: 
BAR: 
Opmerkingen: 
 

van Elsstraat 3, Grave 
03-12-2020 
3.690 m² 
€ 6.439.042 (€ 1.745 per m²) 
5,04% 
Dit object betreft 32 eengezinswoningen met een 
gemiddelde oppervlakte van 115 m², gebouwd omstreeks 
1970. De afwerking van deze referentie is van mindere 
kwaliteit dan die van het gewaardeerde object. 

 

Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Koopsom: 
BAR: 
Opmerkingen: 
 

Kappeijnestraat 21, Oss 
19-11-2020 
2.323 m² 
€ 3.677.996 (€ 1.583 per m²) 
5,38% 
Dit object betreft 19 eengezinswoningen met een 
gemiddelde oppervlakte van 122 m², gebouwd omstreeks 
1970. De afwerking van deze referentie is van mindere 
kwaliteit dan die van het gewaardeerde object. 
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Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Koopsom: 
BAR:  
Opmerkingen: 
 

Baansteen 1, Schaijk 
06-11-2020 
958 m² 
€ 1.734.348 (€ 1.810 per m²) 
4,95% 
Dit object betreft 7 eengezinswoningen met een 
gemiddelde oppervlakte van 137 m², gebouwd omstreeks 
1984. De afwerking van deze referentie is van mindere 
kwaliteit dan die van het gewaardeerde object. 

De bovengenoemde beoordeling is die van de referentieobjecten ten opzichte van het gewaardeerde object. 

Toelichting: 

De toegepaste beleggingsreferenties betreffen eengezinswoningen gelegen in Grave, Druten en Schaijk, 
waarbij de bruto aanvangsrendementen in een bandbreedte liggen van 4,95% tot 5,38%. Het gewaardeerde 
object 20 eengezinswoningen gelegen op een goede, maar afgelegen locatie in ‘s-Hertogenbosch. Mede 
door de uitstraling, het energielabel en de locatie hebben wij een BAR toegepast op huurinkomsten van 
5,13%. Dit resulteert in waarde van € 6.220.000 k.k.  
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4.3. Leegwaarde analyse 

Gewaardeerde object 

 

Adres: 
Oppervlakte: 
Parkeren: 
Bouwjaar: 
Leegstand: 
Leegwaarde: 
LW ratio: 
 

Beeckendael, ‘s-Hertogenbosch 
3.266 m² (± 163 m² per unit) 
35 parkeerplaatsen 
2011 
0% 
€ 8.195.000 (€ 2.509 per m²) 
78,87% 

 
Leegwaarde referenties 

 

Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Koopsom: 
Opmerkingen: 
 

Parcivalring 125, ‘s-Hertogenbosch 
07-01-2021 
117 m² 
€ 365.000 (€ 3.120 per m²) 
Dit object betreft een eengezinswoning gelegen dezelfde 
wijk als het gewaardeerde object (Haverleij). De afwerking 
van deze referentie is tevens van vergelijkbare kwaliteit 
dan die van het gewaardeerde object. 

 

Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Koopsom: 
Opmerkingen: 
 

Parcivalring 223, ‘s-Hertogenbosch 
04-02-2021 
152 m² 
€ 385.000 (€ 2.533 per m²) 
Dit object betreft een eengezinswoning gelegen dezelfde 
wijk als het gewaardeerde object (Haverleij). De afwerking 
van deze referentie is tevens van vergelijkbare kwaliteit 
dan die van het gewaardeerde object. 

 

Adres: 
Datum: 
Oppervlakte: 
Koopsom: 
Opmerkingen: 
 

Beeckendael 76, ‘s-Hertogenbosch 
08-01-2021 
165 m² 
€ 427.500 (€ 2.591 per m²) 
Dit object betreft een eengezinswoning en is gelegen in 
dezelfde straat als het gewaardeerde object (Haverleij). 
Het betreft een identieke woning. De afwerking van deze 
referentie is tevens van vergelijkbare kwaliteit dan die van 
het gewaardeerde object.. 

De bovengenoemde beoordeling is die van de referentieobjecten ten opzichte van het gewaardeerde object. 

Toelichting: 
De geselecteerde koopreferenties betreffen eengezinswoningen gelegen in wijk Haverleij (’s-

Hertogenbosch). De transactieprijs voor deze referenties ligt tussen de € 2.533 per m² en € 3.120 per m² 
en is afhankelijk van onder meer de locatie, bereikbaarheid, uitstraling, afwerkingsniveau, grootte en de staat 
van onderhoud. Voor het gewaardeerde object hebben wij een leegwaarde gehanteerd van gemiddeld € 

2.509 per m². Het object is gelegen op een goede, maar doelgroep specifieke locatie ten noorden van ’s-

Hertogenbosch. 
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4.4. Markthuur en huurinkomsten analyse  

Op basis van de huidige marktomstandigheden hebben wij een totale markthuur ingeschat ter grootte van € 
319.200. Met een jaarhuur van € 318.657 is het object ten opzichte van de markt onderverhuurd. 
 

Huurinkomsten per jaar € 318.657 

Theoretische huurinkomsten per jaar € 318.657 

Markthuur per jaar € 319.200 

Leegstand (% van markthuur) 0,00% 

4.5. Waarderingsmethodiek 

Voor reguliere woongelegenheden en parkeren geldt dat de hoogste van het doorexploiteer- of 
uitpondscenario wordt gehanteerd. De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen 
vindt plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en 
anderzijds op basis van het uitpondscenario.  

Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd. Daarbij wordt 
verondersteld dat elk jaar bij een deel van de verhuureenheden, de huurder verhuist. Bij de leegkomende 
verhuureenheden wordt de eenheid opnieuw verhuurd en wordt de huur na mutatie opgetrokken naar de 
potentiële huur, die bepaald is op basis van de markthuur met voor gereguleerde woningen als maximum de 
maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. 

In het uitpondscenario wordt verondersteld dat verhuureenheden bij mutatie leeg worden verkocht.  In 
tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden niet opgetrokken, 
maar wordt daarvoor in de plaats een verkoopkasstroom en verkoopkosten opgenomen. 

De waarde op basis van het doorexploiteerscenario, respectievelijk indien van toepassing het 
uitpondscenario, is de som van de waarden van alle individuele verhuureenheden in het 
waarderingscomplex. Nadat de waarden op basis van beide scenario’s zijn bepaald, leidt de hoogste waarde 
van de twee scenario’s uiteindelijk tot de marktwaarde van het waarderingscomplex 

4.6. SWOT analyse 

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

 

Sterkten: 

• Gelegen in de natuur met vrij uitzicht. 

 

Zwakten: 

• Afgelegen locatie ten noorden van 's-Hertogenbosch. 

• Specifieke doelgroep voor de woningen. 
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Kansen: 

• Uitponden van de woningen. 

 

Bedreigingen: 

• Een stijging in de rente kan financierbaarheid lastiger maken. 

• Mogelijke verdere regulering van de particuliere woningverhuur. 

• Onzekere marktomstandigheden door uitbraak van Covid-19 pandemie. 

• Mogelijke daling in consumentenvertrouwen kan leiden tot daling van woningprijzen. 

4.7. Object rating 

In relatie tot de markt hebben wij het gewaardeerde object als volgt beoordeeld.  

0 = niet van toepassing, 1 = slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = goed, 5 = uitstekend 

 

Locatiebeoordeling Het betreft een buiten stedelijke locatie zonder voorzieningen in de 
directe omgeving. Het wooncomplex is ruim van opzet met veel 
groen en gelegen op circa 8 kilometer afstand van het centrum van 
’sHertogenbosch. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is 
redelijk. Ieder half uur gaat er een bus richting het centrum van ’s-
Hertogenbosch. Het complex is bereikbaar via de hoofdingang met 
een hoge sociale controle. 

Objectbeoordeling Onderhavig object is door zijn afgelegen ligging enkel geschikt voor 
een specifieke doelgroep.Voor mensen die gesteld zijn op hun 
privacy en in een rustige omgeving willen wonen is dit een zeer 
geschikte locatie. Hierdoor is de courantheid goed te noemen. 

Mate van verkoopbaarheid De verkoopbaarheid is goed te noemen. Op dit moment staan er 3 
woningen op verkocht onder voorbehoud koop en zijn er 5 woningen 
verkocht in het afgelopen jaar. Verkoopperioden liggen rond de 1 - 3 
maanden. Gezien de leegwaarderatio van 76% en een NAR v.o.n. 
van 4,06% is onderhavig object geschikt voor uitponden. 

Mate van verhuurbaarheid Deze woningen zijn geschikt voor een specifieke doelgroep. Het gaat 
om een afgelegen ligging zonder voorzieningen in de directe 

0 1 2 3 4 5

Courantheid

Mate van verkoopbaarheid

Mate van verhuurbaarheid

Objectbeoordeling

Locatiebeoordeling
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omgeving. De locatie is geschikt voor mensen die gesteld zijn op hun 
privacy en rust zoeken. Gezien het huuraanbod is de 
verhuurbaarheid voldoende te noemen. 

Courantheid Deze woningen zijn geschikt voor een specifieke doelgroep. Het gaat 
om een afgelegen ligging zonder voorzieningen in de directe 
omgeving. De locatie is geschikt voor mensen die gesteld zijn op hun 
privacy en rust zoeken. Gezien het huuraanbod is de courantheid 
redelijk tot goed te noemen. 

4.8. Waardering 

Per waarderingsdatum zijn we tot een afgeronde marktwaarde kosten koper gekomen van € 6.220.000 (zes 
miljoen tweehonderdtwintigduizend euro kosten koper). Dit resulteert in een bruto aanvangsrendement van 
5,13%. Onze waardering is exclusief kosten koper van 9,00%. De waardering leidt tot de volgende 
kerncijfers: 

 

Marktwaarde vrij op naam  € 6.776.772 

Kopers kosten  9,00% 

Marktwaarde kosten koper € 6.217.222 

Marktwaarde per m² € 1.904 

Leegwaarde € 8.195.000 

Leegwaarde per m² € 2.509 

Bruto aanvangsrendement (von) 4,70% 

Bruto aanvangsrendement (kk) 5,13% 

Multiplier 19,51 

Netto aanvangsrendement  4,06% 

Discount rate 7,00% 

Leegwaarderatio 75,87% 

Exit yield 5,50% 

Scenario Privatization 
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Toelichting op de waardering 

Vergeleken met de vorige waardering, met waardepeildatum 6 maart 2019, is het aantal objecten (20) gelijk 
gebleven. De totale markthuur is gestegen met 3,91%, naar € 319.200. De gemiddelde leegwaarde is 
gestegen met 1,94%. De leegwaardes zijn aangepast aan de laatste transacties in de omgeving. Wij hebben 
een leegwaarderatio toegepast van 76%. Op basis van de huidige marktomstandigheden hebben wij de BAR 
op HI verhoogd van 5,08% naar 5,13%. Dit resulteert in een totale marktwaarde van € 6.220.000 k.k. 
Vergeleken met de vorige waardering is dit een stijging in marktwaarde van 2,30%. 

 

Bijzondere uitgangspunten 

Bij deze waardering hebben wij geen bijzondere uitgangspunten gehanteerd. 

 

Opmerkingen en overige uitgangspunten: 

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

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 Woningen B.V. of een andere partij in relatie tot de aandeelhouders of toekomstige 
aandeelhouders in relatie tot het Fonds. 

 

Back-testing 

De Register-Taxateur voert een back-test uit indien de voorgaande taxatie minder dan drie jaar geleden door 
Savills is uitgevoerd voor dezelfde opdrachtgever, om de belangrijkste verschillen tussen de voorgaande 
taxatie en de nieuwe taxatie helder in kaart te brengen met betrekking tot het vastgoedobject, de locatie, 
waarderingsmethodiek en de markt. 

 Huidige waardering Vorige waardering Verschil 

Huurinkomsten € 318.657 € 308.629 3,25% 

Markthuur € 319.200 € 307.200 3,91% 

Leegstand   75,87%  76% -0,17% 

Gebruiksoppervlakte  3.264 3.266 -0,06% 

Leegwaarde € 8.195.000 € 8.039.000 1,94% 

Scenario Privatization Privatization % 

BAR k.k. 5,13% 5,08% 0,98% 



 

 

 

 
 

Updatesjabloon NL.23 
Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 79 
’s-Hertogenbosch 
05685-06 Pagina 30 
 

NAR von 4,06% 4,22% -3.79% 

Markwaarde k.k. € 6.220.000 € 6.080.000 2,30% 

 

Vergeleken met de vorige waardering, met waardepeildatum 6 maart 2019, is het aantal objecten (20) gelijk 
gebleven. De totale markthuur is gestegen met 3,91%, naar € 319.200. De gemiddelde leegwaarde is 
gestegen met 1,94%. De leegwaardes zijn aangepast aan de laatste transacties in de omgeving. Wij hebben 
een leegwaarderatio toegepast van 76%. Op basis van de huidige marktomstandigheden hebben wij de BAR 
op HI verhoogd van 5,08% naar 5,13%. Dit resulteert in een totale marktwaarde van € 6.220.000 k.k. 
Vergeleken met de vorige waardering is dit een stijging in marktwaarde van 2,30%. 

 

Versiebeheer 

Versie 1 
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4.9. Gerapporteerde waarden 

Marktwaarde 

Met inachtneming van het bovenstaande en de inhoud van het taxatierapport hebben wij per 17 mei 2021 
de volgende waarde aan het object toegekend: 

 

 

€ 6.220.000 k.k. 

(zes miljoen tweehonderdtwintigduizend 
euro kosten koper) 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

M. Onderstal MSRE MRICS RT REV 
RICS Registered Valuer    F. Peralta MSc RT 
Savills Taxaties      Savills Taxaties 
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5. Bronnen 

Bij het uitvoeren van deze waardering hebben wij de volgende bronnen geraadpleegd: 

Informatie Geraadpleegd Bron Opmerkingen 
 J N N.V.T. Opdracht

gever 
Openbaar  

Kadastrale gegevens ☒ ☐ ☐ ☐ ☒  

Koopovereenkomst ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Leveringsakte ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Splitsingsakte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Erfpachtakte ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Erfpachtgegevens ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

       
Huuroverzicht ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ Overzicht huurdersbestand 

(2) DWW compleet 
Huurovereenkomst(en) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Allonge(s), side letter(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

       
Bouwtekening(en) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Meetcertificaat NEN 2580 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Bodemrapport(en) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Asbestinventarisatie(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Bouwkundige rapportage(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Onderhoudsrapportages(s) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Energielabel ☒ ☐ ☐ ☐ ☒  

       
Bestemmingsplan(nen) ☒ ☐ ☐ ☐ ☒  

WOZ-beschikking ☒ ☐ ☐ ☐ ☒  

VVE-stukken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

       
WWS-punten ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Vergunningen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Savills database ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Property NL database ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Vastgoed Exploitatiewijzer ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Taxatieboekje [Her]bouwkosten ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

       

De beschikbare informatie is voor zover mogelijk geverifieerd, waarbij eventuele onvolledigheden en/of 
onjuistheden vermeld zijn bij opmerkingen. 
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6. Algemene uitgangspunten  

Onderstaande uitgangspunten zijn op deze waardering van toepassing, tenzij in de rapportage uitdrukkelijk 
anders is vermeld. 

 

6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

 

6.3.  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. 

 

6.4.  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. 

 

6.5.  Ontvangen informatie 

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

 

6.6.  Voorschriften 

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

 



 

 

 

 
 

Updatesjabloon NL.23 
Beeckendael 2 - 5, 24, 28, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77 - 79 
’s-Hertogenbosch 
05685-06 Pagina 34 
 

6.7.  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. 

 

6.8.  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. 

 

6.9.  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. 

 

6.10. 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. 

 

6.11. 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. 

 

6.12. 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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6.13. 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. 

 

6.14. Speciaal belang  

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

 

6.15. Reikwijdte van onderzoek en informatiebronnen 

De reikwijdte van door Savills uitgevoerde onderzoeken en de in deze taxatie gehanteerde informatiebronnen 
staan vermeld in de relevante secties in het taxatierapport. Tevens is een opsomming gegeven in het 
hoofdstuk Bronnen. Grotendeels is vertrouwd op informatie van de opdrachtgever. Waar rapporten en andere 
informatie zijn verstrekt door opdrachtgever, vatten we de relevante details in dit rapport samen. Van de door 
de opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is kennis genomen. Indien mocht blijken 
dat de informatie onjuist en/of onvolledig is geweest, wordt hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

6.16. 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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Bijlage I – Berekening 

  



Client Duinweide Woningen B.V. Capitalisation

Property Residential Discount rate corrections 7,00%

Address Net yield on rental income 4,06%

City Gross value 6.776.772

File number Net value 6.217.222

Valuation date Net yield on market rent 4,07%

Gross yield on rental income 5,13%

Churn rate Gross yield on theoretical income 5,13%

Vacancy rate

Beeckendael 2, 3, 4, 5, 24, 30, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79 
's-Hertogenbosch

05685-06
17-5-2021

15,00%

0,00% Gross yield on market rent 5,13%

 Non-liberalised / liberalised 0,00%

Usable floor area (m²) 3.266 Discounted cashflow Privatization

Number of resi units 20 Av. Inflation (20 years) 1,91%

Av. unit size  (m²) 163 Growth value vac. poss. 2,43%

Discount rate 7,00%

Income Gross value 6.776.772

Rental income per annum 318.657 Net value 6.217.222

Av. rent per month per unit 1.328 Net yield on rental income 4,06%

Av. rent per month per m² ufa 8,13 Gross yield (gross value) 4,70%

Theoretical rent per annum 318.657 Gross yield (net value) 5,13%

Market rent per annum 319.200 Exit GIY gross 5,50%

Total NOI per annum 274.954 Net exit value (rounded) 3.080.000

Outgoings Reported values

Total (including VAT) 43.702 Scenario Privatization

Total (% of MR) 13,69%

Outgoings per unit 2.185 Vacant possession value 8.195.000

Net market value / VPV ratio 75,87%

Adjustments Theoretical rent / VPV 3,89%

Total adjustments 0 Net value per m² ufa 1.904

Groundlease Gross value 6.776.772

Tenure Freehold Purchasing costs 9,00%

Ground rent per annum n.a. Net value before rounding 6.217.222

Adjustment groundlease n.a. Rounding 4

Comments and assumptions

Net value 6.220.000 

    VALUATION SUMMARY

-
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35 

-
 -

 10

 20

 30

 40

Composition
 non-liberalised

 liberalised

 parking space

 other
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Client Duinweide Woningen B.V. Valuation date # resi units

Property Residential Index date # resi units let

Address Beeckendael 2, 3, 4, 5, 24, 30, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79Churn rate # resi units vacant

City 's-Hertogenbosch

File number Type of property Year of construction

Client property ID

05685-06 
796100000440175 Energy label

Maximum

Rent Market rent allowed ufa Market rent lfa Market rent Number of Market rent Number of Market rent Market value WOZ

Tenant Address # Unit(s) per month per month rent/month Points in m² per month in m² per month parking spaces per month parking spaces per month vacant poss value

1 Tenant Beeckendael 2 1 1.420 1.325 - - 162 1.325 - - 1 - - - 405.000       372.000       

2 Tenant Beeckendael 3 1 1.325 1.325 - - 162 1.325 - - - - - - 405.000       372.000       

3 Tenant Beeckendael 4 1 1.375 1.325 - - 162 1.325 - - - - - - 405.000       372.000       

4 Tenant Beeckendael 5 1 1.385 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       372.000       

5 Tenant Beeckendael 24 1 1.320 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       372.000       

6 Tenant Beeckendael 30 1 1.098 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       327.000       

7 Tenant Beeckendael 34 1 1.250 1.425 - - 185 1.425 - - 2 - - - 463.000       432.000       

8 Tenant Beeckendael 35 1 1.281 1.250 - - 148 1.250 - - 2 - - - 385.000       404.000       

9 Tenant Beeckendael 43 1 1.487 1.425 - - 185 1.425 - - 2 - - - 463.000       432.000       

10 Tenant Beeckendael 45 1 1.531 1.425 - - 185 1.425 - - 2 - - - 463.000       434.000       

11 Tenant Beeckendael 47 1 1.399 1.200 - - 133 1.200 - - 2 - - - 346.000       434.000       

12 Tenant Beeckendael 50 1 1.123 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       331.000       

13 Tenant Beeckendael 58 1 1.320 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       373.000       

14 Tenant Beeckendael 69 1 1.320 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       372.000       

15 Tenant Beeckendael 71 1 1.370 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       372.000       

16 Tenant Beeckendael 72 1 1.377 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       372.000       

17 Tenant Beeckendael 75 1 1.370 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       343.000       

18 Tenant Beeckendael 77 1 1.255 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       337.000       

19 Tenant Beeckendael 78 1 1.320 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       337.000       

20 Tenant Beeckendael 79 1 1.230 1.325 - - 162 1.325 - - 2 - - - 405.000       337.000       

Total 20 26.555         26.600         - 3.266 - 35 - 8.195.000    7.497.000    

Total per year 318.657       319.200       - 

Residential Other Parking outside
Tenancy schedule

17-5-2021

 INCOME

Parking inside

2011

1-7-2021

SFD

A

20

20

015,00%

-

20 

35 

-
 -

 50
Composition

 non-liberalised

 liberalised

 parking space

 other
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Property 13,69% Discount rate corrections 7,00%

Address 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79 13,71% Av. inflation (5 years) 1,91%

City 2.185 Real interest 4,99%

File number 274.954       

Client property ID

Valuation date

Residential Outgoings MR 
Beeckendael 2, 3, 4, 5, 24, 30, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, Outgoings TR 
's-Hertogenbosch Outgoings per unit

05685-06 Total NOI (per year) 
796100000440175

17-5-2021

OUTGOINGS estimated % of MR ADJUSTMENTS

Management 6.500 2,04% Overdue maintenance

Maintenance 24.000 7,52% Overdue maintenance / sq m gfa - 

Insurance 4.125 1,29% Gross floor area 5.264 

Property Tax 5.870 1,84% Adjustment overdue maintenance - 

Water Board Charges 587 0,18%

Sewerage 2.620 0,82% Other adjustments

Land Lord Levy - 0,00%

Other - 0,00% - 

- 

Total incl. VAT 43.702 13,69% Total adjustments - 

   OUTGOINGS & ADJUSTMENTS

Outgoings

 Management  Maintenance

 Insurance  Property Tax

 Water Board Charges  Sewerage

 Land Lord Levy  Other

File name: 05685-06 
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Property Residential Discount rate 5,50% Churn rate 15,00% Exit after 10 years

Address Beeckendael 2, 3, 4, 5, 24, 30, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79 Units sold if vacant 0,00% Exit GIY gross 5,00%

City 's-Hertogenbosch Avg. indexation rate 1,91% Units relet if vacant 100,00% Gross exit value 7.683.947     

File number 05685-06 Annual rent increase (above inflation, liberalised) 0,25% Letting costs per unit 1.000 Purchasing costs 9,00%

Client property ID 796100000440175 Annual rent increase (above inflation, non liberalised) 0,25% Sales costs per unit 1.500 Net exit value 7.049.492     

Valuation date 17-5-2021 1,83% Outgoings 13,69% Net exit value (rounded) 7.050.000     

2,43% Cost index premium on CPI 0,25% Net exit value/VPV 67,69%

CPI 1,44% 1,69% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Periods

(1 year) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Composition

Non-liberalised - Number of units at the beginning of the year 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Liberalised 20 Number of units sold based on churn rate - - - - - - - - - - 

Parking space 35 Number of initial vacant units sold - - - - - - - - - - 

Other - Total number of units sold - - - - - - - - - - 

Number of residential units vacant - 

Rents Per year

Rent passing 318.657 Annual rental income original leases 299.119        259.101        225.108        195.647        170.041        147.787        128.446        111.635        97.025 84.327 

Market rent 319.200 Market rent on change of tenant 24.323 70.586 111.531        147.890        180.296        209.299        235.373        258.929        280.326        299.870        

Theoretical rent 318.657 Theoretical rent 323.442        329.687        336.639        343.536        350.338        357.086        363.818        370.565        377.351        384.197        

Capitalisation Marketing and reletting costs 3.029 3.086 3.146 3.206 3.267 3.329 3.393 3.458 3.524 3.592 

Annual outgoings 43.702 Cost on change of tenant 2.120 2.161 2.202 2.244 2.287 2.331 2.375 2.421 2.467 2.514 

NIY on rental income before adjustments (gross value) 4,06% Vacancy adjustments 4.026 4.100 4.175 4.251 4.328 4.407 4.488 4.570 4.653 4.738 

Total adjustments including ground lease - Annual outgoings 44.172 45.128 46.104 47.101 48.119 49.160 50.223 51.309 52.419 53.552 

Gross value Net rental income 270.095        275.212        281.013        286.736        292.336        297.859        303.339        308.807        314.288        319.802        

Multiplier RI 19,51 GIY on rental income 5,13% Income sale of individual units - - - - - - - - - - 

Multiplier MR 19,48 GIY on market rent 5,13% Mutation costs - - - - - - - - - - 

Multiplier TR 19,51 GIY on theoretical rent 5,13% Marketing and sales costs - - - - - - - - - - 

Rental income/VPV 3,89%

Market Value/VPV 75,87% Adjustments - - - - - - - - - - 

Net sales - - - - - - - - - - 

Vacant possession value Net cash flow 270.095        275.212        281.013        286.736        292.336        297.859        303.339        308.807        314.288        319.802        

Gross value 6.776.772 NIY (on TRI) 4,30% Gross value 6.391.638

Purchasing costs 9,00% GIY gross (on RP) 4,99% Purchasing costs 9,00%

Net value before rounding 6.217.222 GIY net (on TR) 5,43% Net value before rounding 5.863.889

Rounding 4 MV/VPV 71,55% Rounding 4

Net value 5.860.000 

 SCENARIO - RELETTING

CASH FLOWCAPITALISATION

Net value 6.220.000 

6.776.772 

Market rent growth (serie 4)

VPV growth (serie 3)

8.195.000 

File name: 05685-04
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Property Residential Discount rate 7,00% Churn rate 15,00% Exit after 10 years

Address Beeckendael 2, 3, 4, 5, 24, 30, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79 Units sold if vacant 50,00% Exit GIY gross 5,50%

City 's-Hertogenbosch Avg. indexation rate 1,91% Units relet if vacant 50,00% Gross exit value 3.357.619     

File number 05685-05 Annual rent increase (above inflation, liberalised) 0,25% Letting costs per unit 1.000 Purchasing costs 9,00%

Client property ID 796100000440175 Annual rent increase (above inflation, non liberalised) 0,25% Sales costs per unit 1.500 Net exit value 3.080.384     

Valuation date 17-5-2021 1,83% Outgoings 13,69% Net exit value (rounded) 3.080.000     

2,43% Cost index premium on CPI 0,25% Net exit value/VPV 59,67%

CPI 1,44% 1,69% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Periods

(1 year) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Composition

Non-liberalised - Number of units at the beginning of the year 20,00 18,50 17,11 15,83 14,64 13,54 12,53 11,59 10,72 9,92 

Liberalised 20 Number of units sold based on churn rate 1,50 1,39 1,28 1,19 1,10 1,02 0,94 0,87 0,80 0,74 

Parking space 35 Number of initial vacant units sold - - - - - - - - - - 

Other - Total number of units sold 1,50 1,39 1,28 1,19 1,10 1,02 0,94 0,87 0,80 0,74 

Number of residential units vacant - 

Rents Per year

Rent passing 318.657 Annual rental income original leases 299.119        259.101        225.108        195.647        170.041        147.787        128.446        111.635        97.025 84.327 

Market rent 319.200 Market rent at change of tenant 12.162 34.364 52.195 66.324 77.323 85.685 91.832 96.125 98.874 100.342        

Theoretical rent 318.657 Theoretical rent 311.280        293.465        277.303        261.970        247.364        233.472        220.278        207.761        195.899        184.669        

Capitalisation Marketing and reletting costs 1.514 1.427 1.346 1.269 1.196 1.127 1.063 1.002 944 890 

Annual outgoings 43.702 Cost on change of tenant 1.060 999 942 888 837 789 744 701 661 623 

NIY on rental income before adjustments (gross value) 4,06% Vacancy adjustments 2.013 1.896 1.786 1.682 1.584 1.492 1.406 1.324 1.247 1.174 

Total adjustments including ground lease - Annual outgoings 42.516 40.178 37.968 35.880 33.907 32.042 30.280 28.615 27.041 25.554 

Gross value Net rental income 264.177        248.964        235.261        222.252        209.840        198.021        186.786        176.119        166.006        156.427        

Multiplier RI 19,51 GIY on rental income 5,13% Income sale of individual units 622.033        589.333        558.353        529.001        501.192        474.845        449.883        426.233        403.827        382.598        

Multiplier MR 19,48 GIY on market rent 5,13% Mutation costs 3.087 2.908 2.740 2.582 2.432 2.292 2.159 2.034 1.917 1.806 

Multiplier TR 19,51 GIY on theoretical rent 5,13% Marketing and sales costs 2.271 2.141 2.019 1.903 1.794 1.691 1.594 1.503 1.417 1.335 

Rental income/VPV 3,89%

Market Value/VPV 75,87% Adjustments - - - - - - - - - - 

Net sales 616.674        584.284        553.594        524.516        496.966        470.862        446.130        422.696        400.493        379.457        

Vacant possession value Net cash flow 880.851        833.248        788.855        746.768        706.806        668.884        632.915        598.815        566.499        535.884        

Gross value 6.776.772 NIY (on TRI) 4,06% Gross value 6.776.772

Purchasing costs 9,00% GIY gross (on RP) 4,70% Purchasing costs 9,00%

Net value before rounding 6.217.222 GIY net (on TR) 5,13% Net value before rounding 6.217.222

Rounding 4 MV/VPV 75,87% Rounding 4

Net value 6.220.000 

 SCENARIO - PRIVATIZATION

Market rent growth (serie 4)

VPV growth (serie 3)

CAPITALISATION CASH FLOW

6.776.772 

8.195.000 

Net value 6.220.000 

File name: 05685-06 
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Lokale marktanalyse
Geografie

Demografie
Tabel kengetallen demografie en werkgelegenheid

Kaart locatie van de gemeente Kaart van de gemeente

Bedrijven Banen

9,9%102K34,7%14,8K9,8%

Inwoners

169,4K154,2K

Huishoud
inkomen

44K(Leeg)

Leeftijdgroepen

18%61%21%

<20     20-65      65+

Nederland

Gebied
€/jaar 2019

Groei 
'14-'19

Groei 
'14-'19

20192040
Groei 
'19-'40

2019

17,3M 18,2M 6,0% 22% 59% 19% 43K 1,7M 23,3% 8,9M 8,5%

https://www.bing.com/maps?cp=51.71437832185391~5.356427810723683&lvl=12&style=c&FORM=BMLOGO
https://www.bing.com/maps?cp=51.832808988345235~5.297532536585519&lvl=6&style=w&FORM=BMLOGO


bron woningen nvm regio

* Bovenstaande gegevens hebben betrekking op de NVM regio Den Bosch
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