Samenvatting

Objectgegevens
Straat
Plaats

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

Type object
Grootte
Parkeerplaatsen
Eigendomssituatie
Kadastrale aanduiding

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

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

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

Marktwaarde en rendementen
Inspectiedatum
Waardepeildatum

: 7 november 2017
: 7 november 2017

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

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

Marktwaarde k.k. € 6.200.000
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Amsterdam, 28 augustus 2018

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

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

Met vriendelijke groet,

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

J.J.C. van der Grinten MSc RT
Savills Taxaties
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Samenvatting

Objectgegevens
Straat
Plaats
Type object
Grootte
Parkeerplaatsen
Eigendomssituatie
Kadastrale aanduiding

: Fiep Westendorpplein 18, 22 - 44 (even), 70 - 92 (even) en 118 - 140
(even)
: Zaltbommel
: woningcomplex (37 appartementen)
: 2.950 m² gbo.
: 37 plaatsen buiten
: volledig eigendom
: Gemeente Zaltbommel, sectie H, nummer 1584 A17, 41, 40, 39, 38, 37,
36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54,
89, 88, 87, 86 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78

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

: 37
: 0%
: onbepaalde tijd
: € 359.602
: € 364.830

Marktwaarde en rendementen
Inspectiedatum
Waardepeildatum

: 27 februari 2018
: 27 februari 2018

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

: 5,52%
: 5,60%
: 6,19%

Marktwaarde k.k. € 6.510.000

NL-27
Fiep Westendorpplein 18, 22 - 44 (even), 70 - 92 (even) en 118 - 140 (even)
Zaltbommel
06056-02
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Amsterdam, 28 augustus 2018

Geachte heer van der Haven,
In overeenstemming met de opdrachtbevestiging van 13 augustus 2018 met referentie 18140 hebben wij de
volledige waardering uitgevoerd van het volledig eigendom van het object gelegen aan het Fiep
Westendorpplein in Zaltbommel per 27 februari 2018 ten behoeve van prospectus doeleinden.
Het object is op 27 februari 2018 geïnspecteerd door M. Onderstal en J.J.C. van der Grinten. Wij hebben het
gehele object extern geïnspecteerd. Voor de waardering hebben wij aangenomen dat er geen veranderingen
aan het object zijn opgetreden tussen de inspectiedatum en de waardedatum of tussen de waardedatum en
het moment van rapportage.
De taxateurs met MRICS of FRICS kwalificaties zijn RICS Registered Valuers. Wij bevestigen dat de
taxateurs beschikken over voldoende lokale en nationale kennis van de specifieke markt en voldoende
vaardigheden hebben om de waardering uit te voeren.
De taxateurs hebben de waardering objectief en onbevooroordeeld uitgevoerd. Zij hebben geen connectie
of betrokkenheid met het onderwerp van de taxatieopdracht of de partij die de opdracht geeft.
De waardering is uitgevoerd volgens de taxatierichtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors
RICS Valuation - Global Standards 2017 (‘RICS Red Book’), van toepassing vanaf 1 juli 2017.
Eveneens is de waardering uitgevoerd conform de toepasselijke reglementen van het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT).
M. Onderstal is Register Taxateur en als zodanig ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van het
NRVT. J.J.C. van der Grinten is niet ingeschreven in het Groot Zakelijk Register van het NRVT. Echter,
gezien de aard van het object en de ervaring van de taxateur in dit segment, acht de taxateur zich voldoende
bekwaam om de waardering en de inspectie uit te voeren.
Naast deze waardebrief ontvangt u tevens de uitgangspunten die van toepassing zijn op deze waardering
en het taxatierapport met bijlagen.
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Marktwaarde
Bij de waardering hebben wij het waardebegrip ‘marktwaarde’ gehanteerd.
Definitie marktwaarde:
‘Het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper
na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij
de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.’
Met inachtneming van het bovenstaande en de inhoud van het taxatierapport hebben wij per 27 februari
2018 de volgende waarde aan het object toegekend:

€ 6.510.000 k.k.
(zes miljoen vijfhonderdtienduizend
euro kosten koper)

Met vriendelijke groet,

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

J.J.C. van der Grinten MSc RT
Savills Taxaties

NL-27
Fiep Westendorpplein 18, 22 - 44 (even), 70 - 92 (even) en 118 - 140 (even)
Zaltbommel
06056-02
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Samenvatting

Objectgegevens
Straat
Plaats

: Drakensteynplaats ongenummerd
: Leiden

Type object
Grootte
Parkeerplaatsen
Eigendomssituatie
Kadastrale aanduiding

: woningcomplex (15 woningen en appartementen)
: 1918 m² g.o.
: niet van toepassing
: volledig eigendom
: Gemeente Leiden, sectie K, nummer 7071 A4

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

: 15
: 0%
: onbepaalde tijd
: € 229.036
: € 229.036

Marktwaarde en rendementen (o.b.v. bijzonder uitgangspunt: geheel ontwikkeld, opgeleverd en
volledig verhuurd)
Inspectiedatum
Waardepeildatum

: 24 oktober 2017
: 24 oktober 2017

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

: 5,28%
: 5,28%
: 5,25%

Marktwaarde k.k.
Bijzonder uitgangspunt:
geheel ontwikkeld,
opgeleverd en volledig
verhuurd

€ 4.340.000

NL-27
Drakensteynplaats ongenummerd
Leiden
05602-02
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Amsterdam, 28 augustus 2018

Geachte heer van der Haven,
In overeenstemming met de opdrachtbevestiging van 13 augustus 2018 met referentie 18140 hebben wij de
volledige waardering uitgevoerd van het volledig eigendom van het object gelegen aan de Drakensteynplaats
in Leiden per 24 oktober 2017 ten behoeve van prospectus doeleinden.
Het object is op 24 oktober 2017 geïnspecteerd door M. Onderstal. Wij hebben het gehele object extern
geïnspecteerd. Ten tijde van de inspectie was het object in aanbouw. In het kader van deze taxatie wordt
aangenomen als bijzonder uitgangspunt dat het object op peildatum volledig is ontwikkeld, opgeleverd en
verhuurd. Voor de waardering hebben wij aangenomen dat er geen veranderingen aan het object zijn
opgetreden tussen de inspectiedatum en de waardedatum of tussen de waardedatum en het moment van
rapportage.
De taxateurs met MRICS of FRICS kwalificaties zijn RICS Registered Valuers. Wij bevestigen dat de
taxateurs beschikken over voldoende lokale en nationale kennis van de specifieke markt en voldoende
vaardigheden hebben om de waardering uit te voeren.
De taxateurs hebben de waardering objectief en onbevooroordeeld uitgevoerd. Zij hebben geen connectie
of betrokkenheid met het onderwerp van de taxatieopdracht of de partij die de opdracht geeft.
De waardering is uitgevoerd volgens de taxatierichtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors
RICS Valuation - Global Standards 2017 (‘RICS Red Book’), van toepassing vanaf 1 juli 2017.
Eveneens is de waardering uitgevoerd conform de toepasselijke reglementen van het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT).
Naast deze waardebrief ontvangt u tevens de uitgangspunten die van toepassing zijn op deze waardering
en het taxatierapport met bijlagen.
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Marktwaarde - bijzonder uitgangspunt: ‘geheel ontwikkeld, opgeleverd en volledig
verhuurd’
Bij de waardering hebben wij het waardebegrip ‘marktwaarde’ gehanteerd.
Definitie marktwaarde:
‘Het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper
na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij
de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.’
Met inachtneming van het bovenstaande en de inhoud van het taxatierapport hebben wij per 24 oktober 2017
de volgende waarde aan het object toegekend:

€ 4.340.000 k.k.
(vier miljoen driehonderdveertigduizend
euro kosten koper)

Een uitsplitsing van de afgeronde marktwaarde per verhuurbare eenheid is als volgt:

Huurder

Type woning

Aantal m² gbo

Marktwaarde k.k.

Huurder 1

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 2

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 3

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 4

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 5

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 6

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 7

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 8

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 9

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 10

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 11

Parkwoning

135

€ 302.000

Huurder 12

Parkwoning

135

€ 302.000

NL-27
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Huurder

Type woning

Aantal m² gbo

Marktwaarde k.k.

Huurder 13

Torenwoning

100

€ 242.000

Huurder 14

Torenwoning

117

€ 273.000

Huurder 15

Torenwoning

81

€ 204.000

Totaal

15

1.918

€4.343.000

Conform de richtlijnen van NRVT en RICS dienen wij de marktwaarde in de huidige staat te taxeren. In deze
taxatie zijn wij ervan uitgegaan dat het complex volledig bouwkundig is opgeleverd, in nieuwstaat verkeert
en voorts volledig is verhuurd. Aangezien gedetailleerde informatie over de stichtingskosten en de reeds
voldane bouwtermijnen ontbreekt, zijn wij niet in staat om een gefundeerde marktwaarde in huidige staat af
te geven. Het ligt echter voor de hand om uit te gaan van de getaxeerde marktwaarde met het bijzondere
uitgangspunt en hierop in de mindering te brengen de nog niet verstreken bouwtermijnen voor de aannemer
en tevens rekening te houden met een winst en risico percentage. De waarde in de huidige staat ligt derhalve
lager dan de getaxeerde waarde met het bijzondere uitgangspunt.
Hoewel er sprake is van een nog niet opgeleverd object en er bij een transactie ten tijde van de peildatum
vermoedelijk vermindering van de overdrachtsbelasting kan worden verzocht, is er in deze taxatie rekening
gehouden met het normale tarief van 2% overdrachtsbelasting en 1% overige aankoopkosten.

Met vriendelijke groet,

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

J.J.C. van der Grinten MSc RT
Savills Taxaties

NL-27
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Samenvatting

Objectgegevens
Straat
Plaats

: Bernhardstraat ongenummerd
: Leiden

Type object
Grootte
Parkeerplaatsen
Eigendomssituatie
Kadastrale aanduiding

: woningcomplex (10 grondgebonden woningen)
: 1200 m² g.o.
: niet van toepassing
: volledig eigendom
: Gemeente Leiden, sectie K, nummers 7054 en 7058

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

: 10
: 0%
: onbepaalde tijd
: € 152.640
: € 152.640

Marktwaarde en rendementen (o.b.v. bijzonder uitgangspunt: geheel ontwikkeld, opgeleverd en
volledig verhuurd)
Inspectiedatum
Waardepeildatum

: 24 oktober 2017
: 24 oktober 2017

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

: 5.07%
: 5.07%
: 5.08%

Marktwaarde k.k.
Bijzonder uitgangspunt:
Volledig ontwikkeld,
opgeleverd en verhuurd

€ 3.010.000

NL-27
Bernhardstraat ongenummerd
Leiden
05603-02
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Amsterdam, 28 augustus 2018

Geachte heer van der Haven,
In overeenstemming met de opdrachtbevestiging van 13 augustus 2018 met referentie 18140 hebben wij de
volledige waardering uitgevoerd van het volledig eigendom van het object gelegen aan de Bernhardstraat in
Leiden per 24 oktober 2017 ten behoeve van prospectus doeleinden.
Het object is op 24 oktober 2017 geïnspecteerd door M. Onderstal. Wij hebben het gehele object extern
geïnspecteerd. Ten tijde van de inspectie was het object in aanbouw. In het kader van deze taxatie wordt
aangenomen als bijzonder uitgangspunt dat het object op peildatum volledig is ontwikkeld, opgeleverd en
verhuurd. Voor de waardering hebben wij aangenomen dat er geen veranderingen aan het object zijn
opgetreden tussen de inspectiedatum en de waardedatum of tussen de waardedatum en het moment van
rapportage.
De taxateurs met MRICS of FRICS kwalificaties zijn RICS Registered Valuers. Wij bevestigen dat de
taxateurs beschikken over voldoende lokale en nationale kennis van de specifieke markt en voldoende
vaardigheden hebben om de waardering uit te voeren.
De taxateurs hebben de waardering objectief en onbevooroordeeld uitgevoerd. Zij hebben geen connectie
of betrokkenheid met het onderwerp van de taxatieopdracht of de partij die de opdracht geeft.
De waardering is uitgevoerd volgens de taxatierichtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors
RICS Valuation - Global Standards 2017 (‘RICS Red Book’), van toepassing vanaf 1 juli 2017.
Eveneens is de waardering uitgevoerd conform de toepasselijke reglementen van het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT).
Naast deze waardebrief ontvangt u tevens de uitgangspunten die van toepassing zijn op deze waardering
en het taxatierapport met bijlagen.

NL-27
Bernhardstraat ongenummerd
Leiden
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Marktwaarde - bijzonder uitgangspunt: ‘geheel ontwikkeld, opgeleverd en volledig
verhuurd’
Bij de waardering hebben wij het waardebegrip ‘marktwaarde’ gehanteerd.
Definitie marktwaarde:
‘Het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper
na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij
de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.’
Met inachtneming van het bovenstaande en de inhoud van het taxatierapport hebben wij per 24 oktober 2017
de volgende waarde aan het object toegekend:

€ 3.010.000 k.k.
(drie miljoen tienduizend
euro kosten koper)

Conform de richtlijnen van NRVT en RICS dienen wij de marktwaarde in de huidige staat te taxeren. In deze
taxatie zijn wij ervan uitgegaan dat het complex volledig bouwkundig is opgeleverd, in nieuwstaat verkeert
en voorts volledig is verhuurd. Aangezien gedetailleerde informatie over de stichtingskosten en de reeds
voldane bouwtermijnen ontbreekt, zijn wij niet in staat om een gefundeerde marktwaarde in huidige staat af
te geven. Het ligt echter voor de hand om uit te gaan van de getaxeerde marktwaarde met het bijzondere
uitgangspunt en hierop in de mindering te brengen de nog niet verstreken bouwtermijnen voor de aannemer
en tevens rekening te houden met een winst en risico percentage. De waarde in de huidige staat ligt derhalve
lager dan de getaxeerde waarde met het bijzondere uitgangspunt.
Hoewel er sprake is van een nog niet opgeleverd object en er bij een transactie ten tijde van de peildatum
vermoedelijk vermindering van de overdrachtsbelasting kan worden verzocht, is er in deze taxatie rekening
gehouden met het normale tarief van 2% overdrachtsbelasting en 1% overige aankoopkosten.

Met vriendelijke groet,

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

J.J.C. van der Grinten MSc RT
Savills Taxaties

NL-27
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05603-02

Pagina 5

Samenvatting

Objectgegevens
Straat
Plaats

: Schoolstraat 2 - 26 (even)
: Helmond

Type object
Grootte
Parkeerplaatsen
Eigendomssituatie
Kadastrale aanduiding

: woningen
: 1.354 m² g.o.
: 13 plaatsen buiten
: volledig eigendom
: Gemeente Helmond, sectie C, nummers 11457,11458,11459,11460,
11461,11463,11464,11465,11467,11468,11469,11470,11471

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

: 13
: 0%
: onbepaalde tijd
: € 155.394
: € 155.394

Marktwaarde en rendementen (ob.v. bijzonder uitgangspunt: geheel ontwikkeld, opgeleverd en volledig
verhuurd)

Inspectiedatum
Waardepeildatum

: 23 april 2018
: 23 april 2018

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

: 5,57%
: 5,57%
: 5,91%

Marktwaarde k.k.
bijzonder uitgangspunt:
geheel ontwikkeld,
opgeleverd en volledig
verhuurd

€ 2.790.000

NL-27
Schoolstraat 2 - 26 (even)
Helmond
06210-02
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Amsterdam, 28 augustus 2018

Geachte heer van der Haven,
In overeenstemming met de opdrachtbevestiging van 13 augustus 2018 met referentie 18140 hebben wij de
volledige waardering uitgevoerd van het volledig eigendom van de woningen gelegen aan de Schoolstraat
in Helmond per 23 april 2018 ten behoeve van prospectus doeleinden.
Het object is op 13 april 2018 geïnspecteerd door M. Onderstal en J.J.C. van der Grinten. Wij hebben het
gehele object zowel extern als intern 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.
De taxateurs met MRICS of FRICS kwalificaties zijn RICS Registered Valuers. Wij bevestigen dat de
taxateurs beschikken over voldoende lokale en nationale kennis van de specifieke markt en voldoende
vaardigheden hebben om de waardering uit te voeren.
De taxateurs hebben de waardering objectief en onbevooroordeeld uitgevoerd. Zij hebben geen connectie
of betrokkenheid met het onderwerp van de taxatieopdracht of de partij die de opdracht geeft.
De waardering is uitgevoerd volgens de taxatierichtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors
RICS Valuation - Global Standards 2017 (‘RICS Red Book’), van toepassing vanaf 1 juli 2017.
Eveneens is de waardering uitgevoerd conform de toepasselijke reglementen van het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT).
Naast deze waardebrief ontvangt u tevens de uitgangspunten die van toepassing zijn op deze waardering
en het taxatierapport met bijlagen.
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Marktwaarde - bijzonder uitgangspunt:
geheel ontwikkeld, opgeleverd en volledig verhuurd.
Bij de waardering hebben wij het waardebegrip ‘marktwaarde’ gehanteerd.
Definitie marktwaarde:
‘Het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper
na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij
de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.’
Met inachtneming van het bovenstaande en de inhoud van het taxatierapport hebben wij per 23 april 2018
de volgende waarde aan het object toegekend:

€ 2.790.000 k.k.
(twee miljoen zevenhonderdnegentigduizend
euro kosten koper)

Conform de richtlijnen van NRVT en RICS dienen wij de marktwaarde in de huidige staat te taxeren. In deze
taxatie zijn wij ervan uitgegaan dat het complex volledig bouwkundig is opgeleverd, in nieuwstaat verkeert
en voorts volledig is verhuurd. Aangezien gedetailleerde informatie over de stichtingskosten en de reeds
voldane bouwtermijnen ontbreekt, zijn wij niet in staat om een gefundeerde marktwaarde in huidige staat af
te geven. Het ligt echter voor de hand om uit te gaan van de getaxeerde marktwaarde met het bijzondere
uitgangspunt en hierop in de mindering te brengen de nog niet verstreken bouwtermijnen voor de aannemer
en tevens rekening te houden met een winst en risico percentage. De waarde in de huidige staat ligt derhalve
lager dan de getaxeerde waarde met het bijzondere uitgangspunt.
Hoewel er sprake is van een nog niet opgeleverd object en er bij een transactie ten tijde van de peildatum
vermoedelijk vermindering van de overdrachtsbelasting kan worden verzocht, is er in deze taxatie rekening
gehouden met het normale tarief van 2% overdrachtsbelasting en 1% overige aankoopkosten.

Met vriendelijke groet,

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

J.J.C. van der Grinten MSc RT
Savills Taxaties
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