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Taxatierapport
woonruimte

Versie: april 2018, vastgesteld en beheerd door NRVT in samenwerking met CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO
Makelaar en Waarborgfonds Eigen Woningen

Bij dit taxatierapport behoort het

Normblad Taxatierapport

Woonruimte versie april 2018

Dit rapport is geregistreerd op www.nwwi.nl onder nummer: 69700264084442

ALGEMEEN

A. OPDRACHT/OPNAME

Waardepeildatum: 6 juli 2021

Bedrijfsnaam opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal

KVK-nummer opdrachtgever: 34359304

Contactpersoon opdrachtgever : Mevrouw T. Gerrickens

Adres opdrachtgever : Bloemendaalseweg 158
2051 GJ OVERVEEN

Opdracht is uitgevoerd door taxateur: De heer J.H. Rhee

Ingeschreven in het NRVT onder nummer: RT488307983

Naam taxatiebedrijf: Heemborgh Makelaars Bennebroek B.V.

Adres taxatiebedrijf: Rijksstraatweg 22
2121AE BENNEBROEK

KVK-nummer taxatiebedrijf: 34063774

Inspectiedatum: 6 juli 2021

B. OBJECT

Woningtype: tussenwoning

Bijgebouwen: - berging

Adres: Deken Zondaglaan 34

Postcode en plaats: 2114 EC VOGELENZANG

De (hemelsbreed gemeten) afstand tussen het
vestigingsadres van het kantoor van de taxateur en
het getaxeerde object bedraagt :

1.7 km

C. DOEL VAN DE TAXATIE

Het vaststellen van de marktwaarde ten behoeve van:

a. Het verkrijgen van (hypothecaire) financiering: Nee

b. Andere reden, namelijk: het verkrijgen van inzicht in de waarde voor een
verkoopbeslissing

Object: Deken Zondaglaan 34, 2114 EC
VOGELENZANG

Paraaf taxateur Datum: 27 juli 2021

Rapportnummer: W2114EC34_1 Pagina: 3 (55)



D. WAARDERING

Waarderingsgrondslag
Onder marktwaarde wordt verstaan: 'Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen
op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke
transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken,
prudent en niet onder dwang.'

Het object is per waardepeildatum getaxeerd op:

- Marktwaarde: € 163.000,-
zegge: honderddrieenzestigduizend euro

Overige waarde(n)

- Marktwaarde leeg en vrij van huur en (-gebruik)
rechten :

€ 285.000,-
zegge: tweehonderdvijfentachtigduizend euro

E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Toepasselijkheid van de European
Valuation Standards

De taxateur verklaart de taxatie te hebben
verricht conform de meest recente eisen van de
European Valuation Standards (EVS). Indien er
afgeweken is van deze standaard, verklaart de
taxateur in welke mate en met welke redenen
hiervan is afgeweken :

Ja

2. Normblad Taxatierapport woonruimte

De taxateur verklaart de taxatie te hebben
verricht overeenkomstig het 'Normblad
Taxatierapport woonruimte versie april 2018' :

Ja

3. Voorwaarden

Op deze taxatie zijn van toepassing: Algemene Voorwaarden NVM voor professionele
opdrachtgevers.

4. Van toepassing zijnde tuchtrecht

Op het handelen van de taxateur is het tuchtrecht van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
van toepassing. Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT.
Voor bij een branche- of beroepsorganisatie aangesloten taxateur is tevens het tuchtrecht van de
betreffende organisatie van toepassing.

5. Verklaring eerdere betrokkenheid bij het object

De taxateur verklaart dat hij, dan wel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, in de afgelopen 2
jaar niet betrokken is geweest bij de aankoop, verkoop en/of taxatie van het getaxeerde object.

6. Verklaring financiële onafhankelijkheid

De taxateur verklaart dat hij, dan wel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, niet meer dan 25%
van de totaalomzet uit het afgelopen jaar verkregen heeft van de huidige opdrachtgever (inclusief de
eventuele aan de opdrachtgever gelieerde bedrijfsonderdelen).
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BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN
Deze opsomming geeft enige conclusies uit het taxatierapport weer die voor de financiering van het getaxeerde
object van belang kunnen zijn. Voor een goed beeld van het getaxeerde object blijft kennisname van de integrale
tekst van het taxatierapport noodzakelijk.

F. IN DIT TAXATIERAPPORT KOMEN DE VOLGENDE BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN
VOOR

Ja Nee

1. Bij de taxatie zijn waardebeïnvloedende privaatrechtelijke bijzonderheden naar voren
gekomen (vraag G.2.):

X

2. De waarde wijkt meer dan 15% af van soortgelijke objecten in de directe omgeving (vraag
H.2.b.):

X

3. Er is in de directe omgeving van het object of aan het object zelf gerelateerde
funderingsproblematiek bekend dan wel is er sprake van visueel waarneembare
funderingsschade (vraag H.3.b.)

X

4. De onderhouds- of bouwkundige staat is in zijn algemeenheid "slecht" (vraag I.2.a.): X

5. De te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud t.b.v.
de instandhouding van het object bedragen meer dan 10% van de getaxeerde marktwaarde
(vraag I.2.c.):

X

6. Bij de taxatie is naar voren gekomen dat er sprake is, dan wel een vermoeden bestaat, dat
verontreiniging, dan wel een waardeverminderende hoeveelheid asbest, aanwezig is (vraag
J.2. / J.3.):

X

7. Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat wonen (vraag K.1. /
K.2.):

X
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NADERE GEGEVENS

G. PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN

1. Geraadpleegde informatie

Door de taxateur is de volgende informatie geraadpleegd:

- eigendomsbewijs: Ja

- kadastraal plan: Ja

- kadastraal uittreksel: Ja

- koopovereenkomst: Nee, koopovereenkomst is niet van toepassing.

- overige: Geen overige bronnen geraadpleegd.

2. Kenmerken

a. Perceel grond / grond met woning

Perceel / Perceel met opstal(len), kadastraal bekend
als:

- Gemeente: Bloemendaal

- Sectie: D

- Nummer(s): 2616

- Mandelig perceel: Nee

- Grootte : 0 hectare, 1 are en 63 centiare

Er is sprake van:

1. Volle eigendom : Ja

2. Recht van (onder)erfpacht: Nee

3. Recht van vruchtgebruik / gebruik en bewoning /
anders :

Nee

4. Recht van opstal: Nee

Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve
rechten en verplichtingen of overige bijzondere lasten
of beperkingen :

Nee

De taxateur heeft voorwaarden of andere
bijzonderheden waargenomen die de
waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden :

Nee
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H. OMSCHRIJVING OBJECT EN OMGEVING

1. Object

a. Nadere omschrijving van het object: De tussenwoning met vrijstaande stenen berging,
voortuin, achtertuin en achterom.

b. Toegepaste constructie, materialen en
installaties:

Traditioneel gebouwd; voornamelijk houten
vloeren; in stenen spouwmuur opgetrokken
voorzien van houten kozijnen, deels kunststof
kozijn, deels dubbele beglazing deels enkel glas,
deels zachtboard plafonds, deels gestukt
gipsplafonds, met pannen gedekt zadeldak;
Installaties
warmwatervoorziening middels elektrische boiler
elektrische installatie bestaande uit voldoende
groepen en aardlekschakelaar(s).

c. Er zijn bijzonderheden met het oog op reeds
uitgevoerde energiebesparende voorzieningen:

Nee

d. Bouwjaar: 1959

e. Indeling: Parterre: entree, hal, toilet, meterkast, provisiekast
onder trap, woonkamer , keuken met deur naar
achtertuin met vrijstaande stenen schuur.
1e verdieping: overloop, badkamer met douche en
vaste wastafel, drieslaapkamer waarvan 1 met
klein balkon.
bergvliering

f. Gebruiksoppervlakten:

Volgens opgave van: taxateur

is de gebruiksoppervlakte als volgt verdeeld:

- wonen: 79 m²

- overige inpandige ruimte: 0 m²

- gebouwgebonden buitenruimte: 2 m²

- externe bergruimte: 5 m²

g. Indicatie bruto inhoud: 290 m³ (exclusief de externe bergruimte)

2. Omgeving

a. Locatie, bereikbaarheid, voorzieningen: De woning is in een rustige en kindvriendelijke
omgeving gelegen met een gunstige ligging nabij
buurtwinkels, basisscholen, strand, bos, duinen en
diverse uitvalswegen. In de directe nabijheid van
Vogelenzang bevinden zich de treinstations:
Station Heemstede/Aerdenhout (diverse
stoptreinen en intercityverbindingen naar Leiden/
Den Haag en Haarlem/Amsterdam) alsmede
Station Hillegom (stoptrein Haarlem-Leiden).

Aard van de belendingen: Soortgelijke woonhuizen.

b. De waarde wijkt meer dan 15% af van
soortgelijke objecten in de directe omgeving:

Nee

c. De taxateur heeft omgevingsfactoren
waargenomen die de (toekomstige)
waardeontwikkeling substantieel kunnen
beïnvloeden (bijv. omliggende industrie,
bouwplannen, wijkontwikkeling, planologische
ontwikkelingen) :

Nee

3. Funderingen

a. Geraadpleegde informatie:

In dit kader zijn door de taxateur de volgende bronnen geraadpleegd:

1. Funderingsviewer indicatieve
aandachtsgebieden:

Ja

2. Gemeentelijke / provinciale risicokaart voor
fundering aanwezig:

Nee

3. F3O/KCAF funderingsrapportage (< 5 jaar): Nee
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4. Eigenaar: Nee

5. Andere bronnen: Nee

b. Op basis van de in H.3.a. geraadpleegde
bronnen en de plaatselijke kennis van de
taxateur is in de directe omgeving van het
object of bij het object zelf gerelateerde
funderingsproblematiek bekend dan wel is er
sprake van visueel waarneembare
funderingsschade :

Nee

4. Energielabel

Het object beschikt over :

c. een definitief energielabel met de letter : G

I. ONDERHOUDSTOESTAND, NIEUWBOUW, VERBOUWING EN/OF VERBETERING

2. Bestaande bouw

a. In zijn algemeenheid kan de onderhouds- en bouwkundige staat van het object aldus worden
omschreven:

- binnenonderhoud: voldoende

- buitenonderhoud: voldoende

- bouwkundige constructie: voldoende

- aanvullende toelichting op de onderhouds- en
bouwkundige staat van het object :

Nee

b. De taxateur heeft gebreken waargenomen die
de waardeontwikkeling substantieel kunnen
beïnvloeden :

Nee

c. De te verwachten kosten voor direct
noodzakelijk herstel van achterstallig
onderhoud t.b.v. de instandhouding van het
object bedragen meer dan 10% van de
getaxeerde marktwaarde :

Nee

d. De indruk die de taxateur heeft verkregen van
het object geeft aanleiding tot nader
(bouwkundig) onderzoek :

Nee

e. Volgens de taxateur wordt het object: normaal gebruikt

f. De taxateur heeft ernstige gebruiksschade
geconstateerd :

Nee
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J. MILIEU/VERONTREINIGING

1. Geraadpleegde informatie

In dit kader zijn door de taxateur de volgende bronnen geraadpleegd:

a. Kadaster: Ja

b. Gebruiker/Eigenaar: Nee, taxateur heeft de eigenaar/bewoner
persoonlijk niet gesproken omdat de woning hem is
gepresenteerd door de buren.

c. Bodemloket / gemeente: Ja

2. Bijzonderheden

a. Het kadaster geeft een milieumelding: Nee

b. Op basis van de onder J.1 geraadpleegde
instanties of personen kan worden vastgesteld dat
er sprake is/kan zijn van bodemverontreiniging:

Nee

c. Op basis van plaatselijke bekendheid ziet de
taxateur bijzondere aanleiding om (een risico van)
verontreiniging aanwezig te achten:

Nee

3. Asbest

a. De taxateur heeft asbestverdacht materiaal
waargenomen/heeft aanwijzingen dat dit
materiaal aanwezig is:

Nee, maar bij een woning uit deze bouwperiode
kan er ook op niet zichtbare plaatsen, denk aan het
inwendige van schoorsteenkanalen of
rioleringsbuizen, asbesthoudend materiaal
verwerkt zijn, hetgeen de hierbij getaxeerde
waarden niet nadelig beïnvloedt.

K. EIGEN BEWONING EN/OF BEWONING DOOR DERDEN (anderen dan de eigenaar)

1. Eigen gebruik

Volgens opgave van: Eigenaar, namens Gemeente Bloemendaal, Mevr. T.
Gerrickens

wordt het object

a. thans volledig bewoond door de eigenaar: Nee, de woning wordt tijdelijk antikraak bewoond
via antikraakbureau Alvast B.V.

b. thans geheel of gedeeltelijk bewoond door
derden:

Ja, de woning wordt tijdelijk antikraak bewoond via
antikraakbureau Alvast B.V.

c. onbewoond opgeleverd: Ja

d. gebruikt of in eigen gebruik genomen door de
aanvrager van de financiering :

Nee, deze taxatie is bedoeld voor het verkrijgen
van inzicht in de waarde in verband met een te
nemen raadsbesluit binnen de gemeente
Bloemendaal.

e. Indien het object (gedeeltelijk) verhuurd wordt:

- Er is een schriftelijke huurovereenkomst: Nee, Er is geen sprake van huur, maar van
onmiddellijk opzegbare antikraak bewoning

2. Waarneming taxateur

De taxateur heeft signalen ontvangen die afwijken
van de onder K.1 gestelde informatie :

Nee

L. ONDERBOUWING WAARDEOORDEEL

1. Toegepaste methodiek

De onderhavige waardering is mede gebaseerd
op:

- objectvergelijking: Ja, met de volgende door de taxateur aangereikte
referentieobjecten:
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Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: Marktwaarde leeg en vrij van huur en (-gebruik)
rechten

Adres getaxeerde
object

Deken
Zondaglaan 34
2114 EC
VOGELENZANG

Marktwaarde per
waardepeildatum
(6 juli 2021)

€ 285.000,-

Objectkenmerken:

Woningtype: tussenwoning

Bouwjaar: 1959

Gebruiksoppervlakte
wonen (m2):

79

Bruto inhoud (m3): 290

Perceeloppervlakte
(m2):

163

Energielabel: G (definitief)

Bij-, op- of
aanbouwen:

- Balkon
- Berging / schuur (vrijst.)

De woning is niet uitgebouwd

Ligging: Rustige ligging tegenover basisschool

Onderhoudssituatie: Redelijke conditie Originele keuken en sanitair, redelijk buiten
onderhoud, matig binnen onderhoud

Mate van luxe en
doelmatigheid:

Keuken en sanitair uit de bouwperiode, weinig
luxe.

Kwaliteit en
conditie:

Woning verkeert in eenvoudige staat, er is
gebruik gemaakt van standaard materialen.

Toelichting taxateur: Courante eenvoudige eengezinswoning met voor
en achtertuin, groen gelegen tegenover
basisschool.
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Referentieobject 1 Deken Zondaglaan 6
2114 EC Vogelenzang

Transactiegegevens:

Verkoopprijs: € 207.000,-

Verkoopdatum: 14 oktober 2019

Gecorrigeerde verkoopprijs: € 256.000,- 23,7%

Verkocht binnen: 441 dagen

Bron gegevens: Archief NVM

Objectkenmerken: Verschil Toelichting taxateur waarbij
de geconstateerde
verschillen met het
getaxeerde object worden
weergegeven

Woningtype: tussenwoning vergelijkbaar

Bouwjaar: 1955 -4

Gebruiksoppervlakte wonen
(m2):

77 -2,5%

Bruto inhoud (m3): 233 -19,7% Ondanks nagenoeg gelijk
gebruiksoppervlak heeft
referentie minder inhoud

Perceeloppervlakte (m2): 129 -20,9% Het referentieobject heeft 34m2
minder perceeloppervlak als het
getaxeerde object maar is verder
goed vergelijkbaar.

Energielabel: C (definitief) beter beter geïsoleerde woning

Bij-, op- of aanbouwen: - Aanbouw woonruimte
- Berging / schuur (vrijst.)

vergelijkbaar

Ligging: vergelijkbaar

Onderhoudssituatie: vergelijkbaar

Mate van luxe en
doelmatigheid:

vergelijkbaar

Kwaliteit en conditie: vergelijkbaar

Waarom is dit referentieobject door de taxateur gebruikt en welke
andere, wezenlijke verschillen zijn van belang geacht :

Goed vergelijkbare woning gelegen in dezelfde straat op vergelijkbare locatie,
vergelijkbaar bouwjaar ondanks kleiner type nagenoeg gelijk woonoppervlak
door uitbouw op begane grond. Minder inhoud. Vergelijkbare staat van
onderhoud. Lagere waarde door kleiner perceel
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Referentieobject 2 Deken Zondaglaan 9
2114 EA Vogelenzang

Transactiegegevens:

Verkoopprijs: € 252.500,-

Verkoopdatum: 6 november 2018

Gecorrigeerde verkoopprijs: € 333.000,- 31,9%

Verkocht binnen: 156 dagen

Bron gegevens: Archief NVM

Objectkenmerken: Verschil Toelichting taxateur waarbij
de geconstateerde
verschillen met het
getaxeerde object worden
weergegeven

Woningtype: tussenwoning vergelijkbaar

Bouwjaar: 1959 0

Gebruiksoppervlakte wonen
(m2):

78 -1,3% Referentie is in basis groter,
echter het woonoppervlak op de
2e verdieping telt volgens de
NEN 2580 normen niet mee in
het totale gebruiksoppervlak

Bruto inhoud (m3): 332 14,5% Groter type woning met
zolderruimte met stahoogte en
dakkapel

Perceeloppervlakte (m2): 163 0,0%

Energielabel: G (definitief) vergelijkbaar

Bij-, op- of aanbouwen: geen vergelijkbaar

Ligging: vergelijkbaar

Onderhoudssituatie: beter Eveneens gedateerd, echter
kwalitatief beter

Mate van luxe en
doelmatigheid:

vergelijkbaar Iets meer luxe

Kwaliteit en conditie: vergelijkbaar

Waarom is dit referentieobject door de taxateur gebruikt en welke
andere, wezenlijke verschillen zijn van belang geacht :

Bruikbare referentie, iets groter maar wel vergelijkbaar type tussenwoning ,
vergelijkbaar bouwjaar en ligging. In basis een iets groter huis in betere conditie
waardoor hogere waarde.
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Referentieobject 3 Deken Zondaglaan 4
2114 EC Vogelenzang

Transactiegegevens:

Verkoopprijs: € 260.250,-

Verkoopdatum: 11 maart 2019

Gecorrigeerde verkoopprijs: € 339.000,- 30,3%

Verkocht binnen: 12 dagen

Bron gegevens: Archief NVM

Objectkenmerken: Verschil Toelichting taxateur waarbij
de geconstateerde
verschillen met het
getaxeerde object worden
weergegeven

Woningtype: tussenwoning vergelijkbaar

Bouwjaar: 1959 0

Gebruiksoppervlakte wonen
(m2):

78 -1,3%

Bruto inhoud (m3): 290 0,0%

Perceeloppervlakte (m2): 122 -25,2% Het referentieobject heeft 41 m2
minder perceeloppervlak als het
getaxeerde object maar is
verder vergelijkbaar.

Energielabel: E (definitief) beter Beter geïsoleerde woning

Bij-, op- of aanbouwen: - Aanbouw woonruimte
- Berging / schuur (aangeb.)
- Overkapping / luifel

vergelijkbaar

Ligging: vergelijkbaar

Onderhoudssituatie: beter Zowel buiten als binnen beter
onderhouden

Mate van luxe en
doelmatigheid:

beter Meer luxe, oa. voorzien van CV
verwarming

Kwaliteit en conditie: beter Moderne keuken en sanitair

Waarom is dit referentieobject door de taxateur gebruikt en welke
andere, wezenlijke verschillen zijn van belang geacht :

Bruikbare referentie, vergelijkbaar type, vergelijkbaar bouwjaar en
gebruiksoppervlak. In betere staat en voorzien van moderne keuken en sanitair.
Tevens voorzien van centrale verwarming en dubbele beglazing.
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2. Courantheid

a. De gemiddelde verkooptermijn op de
waardepeildatum van het soortgelijke woningtype
en in de (directe) omgeving van het object is :

0 - 3 maanden

b. Het object is recent verkocht: Nee

3. Beschrijving woningmarkt

a. Beschrijving huidige marktomstandigheden: Thans gunstige marktomstandigheden in verband
met druk op de woningmarkt.

b. SWOT-analyse:

- Sterkte: Leuk gelegen eengezinswoning in courante
prijsklasse

- Zwakte: Eenvoudige staat, geen cv verwarming

- Kansen: Renovatie en eventueel uitbouw van begane grond
zal waarde doen stijgen.

- Bedreigingen: Op termijn stijgende rente en Corona.
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M. PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN

1. Geraadpleegde informatie

a. Door de taxateur is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

a. Kadaster: Ja

b. Gemeente: Ja

c. Inzage in het NVM-archief, het Rijkskadaster,
Gemeente Bloemendaal, Omgevingsdienst
IJmond, www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede
onze plaatselijke bekendheid. :

Geen bijzonderheden te vermelden.

b. De bestemming van het getaxeerde is volgens het
bestemmingsplan:

- Wonen

Het gebruik als woonruimte is daarmee
toegestaan conform het bestemmingsplan:

Ja

c. Er zijn met betrekking tot het object besluiten
ingeschreven in het kader van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken:

Nee

2. Bijzonderheden

Er zijn op basis van de geraadpleegde informatiebronnen (zie M.1) en de plaatselijke kennis van de taxateur
waardebeïnvloedende bijzonderheden aangetroffen op het gebied van:

a. Vestigingseisen: Nee

b. Gebruiksbelemmerende bepalingen: Nee

c. Verkoopbelemmerende bepalingen: Nee

3. Wet voorkeursrecht gemeenten

Het object is opgenomen in een (voorlopige)
aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht
gemeenten:

Nee

4. Monument

Blijkens de inschrijving in het Kadaster is er een ontwerpbesluit voor, dan wel registerinschrijving van het
object:

a. als (archeologisch) Rijksmonument in de zin van
de Erfgoedwet (art. 3.1.):

Nee

b. Uit de geraadpleegde informatiebronnen (M.1.a.) blijkt het bestaan van:

1. een ontwerpbesluit als (archeologisch)
Rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet (art.
3.1.):

Nee

2. (een voornemen tot) een aanwijzing als
beschermd stads- of dorpsgezicht (artikel 9 lid 1
sub a Erfgoedwet):

Nee

3. een (voornemen tot) aanwijzing van de
gemeente of de provincie tot (gemeentelijk of
provinciaal beschermd) monument:

Nee

N. NADERE MEDEDELINGEN

Het getaxeerde is in eigendom bij opdrachtgever en wordt momenteel antikraak bewoond via een
overeenkomst met Alvast BV, er is geen sprake van huur, er wordt geen huur betaald, bewoners zijn
gehouden bij aanzegging, het pand te verlaten.
Om de waarde in verhuurde staat te kunnen bepalen is taxateur uitgegaan van een huurprijs van € 705,- p/
mnd. Gebaseerd op een
huurprijs berekening volgens WWS (zie bijlage).
Er zijn geen geschikte huur referenties in het NVM archief vindbaar
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Achtergevel

Woonkamer

Woonkamer

O. VISUELE OBJECTPRESENTATIE
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Keuken

Badkamer

Straatbeeld
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Straatbeeld
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P. MODELMATIGE RAPPORTEN

Geraadpleegde modelmatige rapporten
Indien de taxateur ter onderbouwing van zijn taxatie één of meer modelmatige waarderapporten heeft
opgevraagd en ontvangen, worden de gegevens daarvan hieronder weergegeven.

Modelmatige Rapporten

Bron Calcasa AvixNL

Getaxeerde marktwaarde (zie D.) € 163.000,- € 163.000,-

Percentage afwijking modelwaarde t.o.v.
getaxeerde waarde

96,3% 92,6%

Modelwaarde € 320.000,- € 314.000,-

Betrouwbaarheidspercentage 93,2% 93,2%

Verkoopprijs getaxeerde object - -

Verkoopdatum getaxeerde object - -

Gecorrigeerde verkoopprijs getaxeerde object - -

Postcodemodel - -

Straatmodel - -

Kenmerkenmodel - -
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Referentieobjecten

Objectgegevens Woningtype Perceels-
opp.

GO
Wonen

Inhoud Bouw-
jaar

Verkoop-
prijs

Verkoop-
datum

Gecorrig.
verkoop-
prijs

Kerngegevens getaxeerde
object

tussenwoning 163 m² 79 m² 290 m³ 1959 Marktwaarde € 163.000,-

Calcasa

Deken Zondaglaan 4
2114 EC Vogelenzang

tussenwoning 122 m² 80 m² 250 m³ 1959 € 260.250,- 1-7-2019 € 314.000,-

Toelichting taxateur Reeds beoordeeld zie L

Deken Zondaglaan 6
2114 EC Vogelenzang

tussenwoning 129 m² 75 m² 240 m³ 1955 € 207.000,- 9-12-2019 € 247.000,-

Toelichting taxateur Reeds beoordeeld zie L

Deken Zondaglaan 9
2114 EA Vogelenzang

tussenwoning 163 m² 80 m² 280 m³ 1960 € 252.500,- 14-12-2018 € 319.000,-

Toelichting taxateur Reeds beoordeeld zie L

AvixNL

Deken Zondaglaan 47
2114 EB Vogelenzang

tussenwoning 203 m² 86 m² 365 m³ 1962 € 335.000,- 25-2-2020 € 369.572,-

Toelichting taxateur Bruikbare referentie, vergelijkbaar type. en vergelijkbaar gelegen, echter
groter huis met meer gebruiksoppervlak , grotere inhoud en groter perceel,
tevens in beter onderhouden staat.

Vogelenzangseweg 133
2114 CG Vogelenzang

tussenwoning 146 m² 102 m² 323 m³ 1949 € 389.000,- 12-10-2020 € 403.080,-

Toelichting taxateur Bruikbare referentie, vergelijkbaar type iets drukker gelegen, woning met meer
uitstraling, groter oppervlak, grotere inhoud en betere en luxere staat.

Q. VERPLICHTE BIJLAGEN

- Controleverslag Centrale Registratie Taxaties
- Opdrachtvoorwaarden
- Uniforme meetstaat
- Energiebesparende voorzieningen
- Kadastraal uittreksel
- Akte van levering
- Kadastrale kaart
- Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden
- Bodeminformatie
- HuurprijscheckZelfstandig
- Berekening marktwaarde verhuurd
- Bestemmingsplankaart

Aldus gedaan en opgemaakt te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap te
BENNEBROEK op 27 juli 2021

en vervolgens (digitaal) ondertekend door: De heer J.H. Rhee
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Normblad Taxatierapport woonruimte, behorende bij het model "Taxatierapport woonruimte, versie april 2018"
vastgesteld en beheerd door NRVT in samenwerking met CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar en
Waarborgfonds Eigen Woningen

INLEIDING
Dit normblad is van toepassing voor zover niet nadrukkelijk in het taxatierapport anders is vermeld.

De taxateur verklaart dat hij de taxatie heeft verricht in overeenstemming met, op de hoogte te zijn van de inhoud
en te hebben gehandeld overeenkomstig:

• de meest actuele versie van de taxatierichtlijnen van de European Valuation Standards (EVS), die zijn
opgesteld en worden onderhouden door TEGoVA;
• de meest recente, gepubliceerde versie van de Algemene Gedrags- en Beroepsregels NRVT en het
Reglement Wonen NRVT.

Daarnaast verklaart hij niet in dienstbetrekking te staan tot de opdrachtgever of een aan hem gelieerde
vennootschap en onafhankelijk is van de intermediaire partij die betrokken is bij het doel van de taxatie.

OPDRACHTVOORWAARDEN
De taxateur verklaart dat de opdrachtvoorwaarden waarin het doel van de taxatieopdracht en de schriftelijke
afspraken tussen hem en de opdrachtgever zijn vastgelegd en overeengekomen als bijlage bij het taxatierapport
zijn gevoegd nadat ze aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld. Eventuele, aanvullende opdrachtvoorwaarden
die de taxateur tijdens het taxatieproces heeft ontvangen en heeft geaccepteerd zijn in dit taxatierapport
verwerkt en eveneens als bijlage bij het taxatierapport gevoegd nadat ze aan de opdrachtgever ter hand zijn
gesteld.

Met betrekking tot het getaxeerde object verklaart de taxateur:
• volledig onafhankelijk te hebben gewerkt en ook alle schijn van belangenverstrengeling te zijn
tegengegaan;
• dat hij, dan wel een kantoor of onderneming waarbij hij direct of indirect enig belang heeft, op geen enkele
wijze betrokken is bij het object voor wat betreft (advisering over) koop, verkoop, bemiddeling, beheer of
financiering of enige andere (financiële) dienst;
• dat voor zover hem bekend bij de financieringsaanvraag of transactie geen bloed- of aanverwanten van de
taxateur zijn betrokken;
• dat hij zich bij het uitvoeren van de taxatieopdracht niet heeft laten leiden door vooraf bepaalde of
gewenste uitkomsten, waarden, adviezen en/of conclusies;
• te beschikken over plaatselijke kennis van het gebied waarin het getaxeerde object is gelegen.

AANSPRAKELIJKHEID
De taxatie is uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. Er wordt geen
verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan de opdrachtgever, de
geldverstrekker die op basis van dit taxatierapport het object heeft gefinancierd en stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen indien deze hiervoor een borgtocht heeft verstrekt.

De beschikbare tijd en het kostenaspect brengen met zich mee dat aan het onderzoek en de rapportage van de
taxatie grenzen moeten worden gesteld. Dit normblad geeft de contouren van die grenzen aan voor een reguliere
taxatie op basis van het landelijk model: Taxatierapport woonruimte. De opbouw van dit modelrapport is als volgt:
Indien bij ja/nee- of nee/ja-vragen de eerste optie van toepassing is dan volstaat de enkele melding daarvan.
Indien de tweede optie van toepassing is, geeft de taxateur een toelichting.

Bij de taxatie wordt rekening gehouden met een scala aan (wegings-)factoren en informatiebronnen e.d. Slechts
een deel van bij de beoordeling betrokken gegevens is in het taxatierapport opgenomen. De beoordeling en de
rapportage zijn afgestemd op het doel van de taxatie. De taxateur is graag bereid tot het verstrekken van een
nadere toelichting.

Voor zover ook informatie is ingewonnen bij derden, wordt dat in het taxatierapport expliciet aangegeven en wordt
deze informatie als bijlage bij het taxatierapport gevoegd en/of bevindt deze zich in het taxatiedossier van de
taxateur. Bij deze taxatie is de taxateur er van uit gegaan dat de gegevens geleverd door deze derden juist zijn.

PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN
Teneinde inzicht te krijgen in de juridische gesteldheid van het object wordt de taxateur geacht op de hoogte te
zijn van de inhoud van het kadastraal plan, het kadastraal uittreksel (niet ouder dan 14 dagen voor de
waardepeildatum) en het meest recente eigendomsbewijs. Aan de hand daarvan wordt in hoofdlijnen een beeld
gegeven van de eigendomsrechten, eventuele zakelijke rechten en andere rechten en verplichtingen.

Bij appartementsrechten doet de taxateur onderzoek naar het bestaan van de belangrijkste periodieke en
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eenmalige bijdragen. In de regel zal de administrateur/bestuurder van de betreffende vereniging of recente
(financiële) bescheiden van de vereniging als informatiebron dienen.

Bij erfpachtrechten zal de taxateur zich vergewissen van de erfpachtvoorwaarden.

Indien sprake is van een lidmaatschapsrecht coöperatieve vereniging zal de taxateur dit behandelen als ware het
een appartementsrecht en hiervan uitdrukkelijk melding maken in het taxatierapport (onder N, nadere
mededelingen).

OMSCHRIJVING OBJECT EN OMGEVING
De taxateur verstrekt de opdrachtgever een beeld van het object (intern en extern) en zijn omgeving. De
informatie wordt gegeven op basis van visuele waarneming door en plaatselijke bekendheid van de taxateur.

De omschrijving van het object vindt plaats conform de laatste uitgave van de "fotowijzer woningen", een
uniformering van begrippen en definities van woningen, vastgesteld door NRVT, NVM, VastgoedPRO, VBO
Makelaar, VNG en de Waarderingskamer. De gebruiksoppervlakten zijn gemeten conform de meest recente
meetinstructie, vastgesteld door NRVT, NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, VNG en de Waarderingskamer. De
taxateur heeft de uniforme meetstaat als bijlage bij het taxatierapport toegevoegd.

ONDERHOUDSTOESTAND
Ten behoeve van de waardering vormt de taxateur zich een beeld van de onderhoudstoestand van het object. Dit
gebeurt op basis van een visuele -steekproefsgewijze- inspectie. Dit betekent dat geen oordeel wordt gevormd
over elk onderdeel afzonderlijk, noch over elementen die aan het zicht onttrokken zijn. Nadrukkelijk is geen sprake
van een bouwkundige keuring. Het oordeel van de taxateur is derhalve geen garantie voor het aan- of afwezig zijn
van gebreken.

Bij de beoordeling van de onderhoudstoestand staan de waarde bij vervreemding en het eventueel bestaan van
buitengewone instandhoudingskosten centraal. Gebreken die hierop niet van wezenlijke betekenis zijn, blijven
buiten beschouwing.

De taxateur zal een nader (bouwkundig) onderzoek adviseren als naar zijn oordeel twijfel of onduidelijkheid
bestaat over de bouwkundige of onderhoudstoestand.

Bij de inschatting van de kosten voor herstel van achterstallig onderhoud is de taxateur uitgegaan van uitvoering
van de werkzaamheden door een professioneel bedrijf.

MILIEU/VERONTREINIGING
De taxateur verricht geen technisch onderzoek naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar
materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde
beïnvloeden. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van de in het taxatierapport vermelde bronnen.

In het taxatierapport wordt een globale indicatie van de milieutoestand van het object gegeven, gebaseerd op
visuele inspectie, plaatselijke bekendheid van de taxateur en de door de taxateur geraadpleegde
informatiebronnen. De taxateur raadpleegt in ieder geval het Kadaster en de bronnen waarnaar het Kadaster in
verband met de betreffende locatie verwijst.

Indien er geen melding wordt gemaakt van een negatief milieuaspect betekent dit niet dat er geen negatieve
milieuaspecten zijn. Het feit dat er negatieve milieuaspecten worden vermeld, betekent niet altijd dat deze
milieuaspecten bewezen zijn. Verder onderzoek kan gewenst zijn.

In met name oudere objecten kan sprake zijn van asbestverdachte materialen, die lang niet altijd bij een taxatie
kunnen worden opgemerkt.

Indien de taxateur verontreiniging en/of asbestverdachte materialen aanwezig acht, dient de taxateur aan te
geven op welke plaatsen deze verontreiniging en/of asbestverdachte materialen aanwezig (kunnen) zijn.

ONDERBOUWING WAARDEOORDEEL
Het taxatierapport bevat een onderbouwing van de waardering. In de regel gebeurt dit door middel van
objectvergelijking, waarbij de taxateur aangeeft welke objecten bij de vergelijking een rol hebben gespeeld.

Het getaxeerde object wordt in de referentievergelijker met tenminste 3 unieke referentieobjecten op onderdelen
vergeleken waarbij de geconstateerde verschillen tussen het betreffende referentieobject en het getaxeerde
object door de taxateur worden beschreven en via het kleurenpallet in de referentievergelijker worden gescoord.
Uitgangspunt hierbij is dat het getaxeerde object centraal staat en op de betreffende onderdelen neutraal scoort.

Mocht de vergelijkingsmethode buiten beschouwing zijn gebleven, dan zal de taxateur dit in het taxatierapport
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motiveren en aangeven welke, door de markt geaccepteerde methode, hij heeft gebruikt.

Indien de getaxeerde waarde betrekking heeft op een (nog) niet bestaande situatie (bijv. een geplande
verbouwing of het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen) dan licht de taxateur dit in het
taxatierapport toe en wordt naast de marktwaarde een marktwaarde met een bijzonder uitgangspunt opgenomen
die duidelijk betrekking heeft op de fictieve situatie.

Bij dit waardeoordeel gaat de taxateur uit van het uitvoeren van de geplande werkzaamheden door een
professioneel bedrijf.

Als er sprake is van een geplande nog te verrichten verbouwing / renovatie voegt de taxateur de uniforme
verbouwingspecificatie als bijlage bij het taxatierapport toe waaruit deze verbouwing / renovatie blijkt.

Indien er sprake is van het vernieuwen of verbeteren van de bestaande situatie, bouwkundige aanpassingen/
uitbreidingen en/of het treffen van energiebesparende voorzieningen, onderbouwt de taxateur alleen de
marktwaarde met het bijzondere uitgangspunt. Is de afwijking tussen de marktwaarde met het bijzondere
uitgangspunt en de marktwaarde 4,0% of meer, met een minimum van € 10.000,--, dan voegt de taxateur ter
onderbouwing van de marktwaarde 3 extra referentieobjecten toe aan de referentievergelijker.

DEFINITIE ENERGIEBESPARENDE VOORZIENINGEN
Onder energiebesparende voorzieningen worden verstaan: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie,
energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hoog rendement beglazing
(HR++), installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, inclusief hoogrendementsventilatoren,
hoogrendementsketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnecellen of een combinatie daarvan;

DEFINITIE ENERGIENEUTRALE WONING (OOK BEKEND ALS 'NUL OP DE METER
WONING')
Een energieneutrale woning is een woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of
lager dan nul of een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij
een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele
energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:

1. 3.150 kWh indien het een vrijstaande, half vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning betreft;
2. 2.700 kWh indien het een hoek- eind of tussenwoning betreft; of
3. 1.780 kWh indien het een appartement betreft.

BESCHRIJVING WONINGMARKT
Bij de huidige marktomstandigheden worden de trendmatige- en lokale marktomstandigheden die relevant zijn
voor de prijsvorming en de verkooptijd van het getaxeerde object (al dan niet cijfermatig onderbouwd) nader
beschreven. De taxateur zal daarbij een globale beschrijving geven over de (lokale) markt in zijn algemeenheid en
daarnaast meer specifiek voor het woningtype van het getaxeerde object.

In de SWOT-analyse zal de taxateur de bijzonderheden vermelden die onderscheidend zijn voor het getaxeerde
object dan wel bepalend zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN
De taxatie kan geen uitputtend planologisch onderzoek bevatten. De gegevens in het taxatierapport mogen niet
als volledig worden beschouwd en zijn uitsluitend gebaseerd op de genoemde informatiebronnen. De
publiekrechtelijke vereisten voor vestiging, gebruik en/of (ver)bouw (waaronder vergunningen) worden niet
onderzocht, tenzij nadrukkelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Ingeval er concrete aanleiding
bestaat voor nader onderzoek naar de publiekrechtelijke gesteldheid van het object of zijn omgeving zal de
taxateur daarvan melding maken.

VISUELE OBJECTPRESENTATIE
Het taxatierapport bevat ten minste zes foto's van het object, waarbij minstens de voor- en achterkant van het
object, het straatbeeld, de woonkamer, de keuken en de badkamer in beeld worden gebracht. Deze foto's dienen
de actuele situatie zo goed mogelijk weer te geven. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud en /of
gebreken, dienen deze specifieke situaties tevens in beeld gebracht te worden.

In geval van een geplande vernieuwing en/of verbetering van de bestaande situatie (I.3.a.) dient tevens specifiek
de bestaande situatie van de te vernieuwen en/of verbeteren delen in beeld gebracht te worden.

Indien het object nog gebouwd moet worden of in aanbouw is, bevat het taxatierapport de 'artist impressions' of
bouwtekeningen welke zijn ontvangen van de opdrachtgever en bevat het taxatierapport foto's van de locatie van
het object.
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Controleverslag Centrale Registratie
Taxaties

Gegevens validatie-instituut:

Naam validatie-instituut: NWWI

Rapportnummer: W2114EC34_1

Registratienummer: 69700264084442

Adresgegevens getaxeerde object:

Straat en huisnummer: Deken Zondaglaan 34

Postcode en plaats: 2114 EC VOGELENZANG

Gegevens CRT:

Controledatum CRT: 2-7-2021, 14:40:16

Registratienummer CRT: 2114EC34_J2WU

Controleverslag / Uitslag CRT: Op het moment van acceptatie van de opdracht
door het taxatiebedrijf de makelaar/taxateur is
geconstateerd dat er
geen sprake was van een match op een of
meerdere rapporten die in de afgelopen 2 jaar aan
de CRT zijn aangeboden.

Uitleg:

De Centrale Registratie Taxaties is een registratiesysteem van alle taxatieopdrachten, die door een
taxatiebedrijf via het NWWI worden geaccepteerd. Deze taxatieopdrachten worden met elkaar vergeleken
op basis van bepaalde kenmerken van het te taxeren object.
Het doel hiervan is dat het NWWI de normen controleert, die opgesteld zijn door de Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT) en vastgelegd zijn in het normblad van het taxatiemodel of die bepaald zijn door
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG).
Er wordt gecontroleerd op belangenverstrengeling bij de betrokken partijen en de onafhankelijkheid van de
taxateur en zijn kantoor. Toepassing van de CRT in het validatieproces verhoogt de betrouwbaarheid en
transparantie van de taxatierapporten.
De vastgelegde gegevens worden na 2 jaar automatisch verwijderd uit het CRT-systeem.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar crt.stenv.nl.
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Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst Wonen, vastgesteld en beheerd door NRVT in samenwerking
met CHF, NVM, VastgoedPro, VBO Makelaar en Waarborgfonds Eigen Woningen (versie model woonruimte april
2018)

Bedrijfsnaam: Gemeente Bloemendaal

Contactpersoon: mevrouw T. Gerrickens

Adres: Bloemendaalseweg 158

Postcode en vestigingsplaats : 2051GJ Overveen

Emailadres: T.Gerrickens@bloemendaal.nl

Telefoonnummer: 0235225698

KVK-nummer: 34359304

hierna te noemen 'de opdrachtgever'

en

Bedrijfsnaam taxatiebedrijf: Heemborgh Makelaars Bennebroek B.V.

Adres: Rijksstraatweg 22

Postcode en vestigingsplaats: 2121AE BENNEBROEK

Emailadres: bennebroek@heemborgh.nl

Telefoonnummer: 0235845265

KVK-nummer: 34063774

hierna te noemen 'het taxatiebedrijf',

zijn overeengekomen dat de opdrachtgever aan het taxatiebedrijf een opdracht voor een professionele
taxatiedienst, hierna te noemen 'de taxatieopdracht', verstrekt welke door het taxatiebedrijf wordt aanvaard. De
opdrachtgever en het taxatiebedrijf hebben de afspraken hieromtrent vastgelegd in deze opdrachtvoorwaarden.

De door het taxatiebedrijf aanvaarde taxatieopdracht zal in persoon uitgevoerd worden door één van de volgende
taxateurs, verbonden aan het taxatiebedrijf en geregistreerd bij NRVT:
• De heer J.H. Rhee, aangesloten bij NVM

hierna te noemen 'de taxateur'.

De opdrachtgever heeft de taxatieopdracht verstrekt op 2 juli 2021 . Het taxatiebedrijf heeft de taxatieopdracht
aanvaard op 2 juli 2021 . De opdracht betreft de volgende onroerende zaak:
Deken Zondaglaan 34, 2114EC VOGELENZANG, hierna te noemen 'het object'.

De opdrachtgever en het taxatiebedrijf zijn de hierna volgende belangrijke aspecten van de uit te voeren
taxatieopdracht overeengekomen:

1. Doel van de taxatieopdracht
Het doel van de taxatieopdracht is om inzicht te krijgen in de marktwaarde van het vastgoedobject ten behoeve
van:
Verkrijgen inzicht in waarde voor verkoopbeslissing

2. Waardepeildatum
De waardepeildatum waarop de waardering van de taxateur is gebaseerd is vastgesteld tussen de opdrachtgever
en het taxatiebedrijf op: 6 juli 2021

3. Type taxatierapport en validatie
De opdrachtgever en het taxatiebedrijf zijn overeengekomen dat het meest recente model taxatierapport
woonruimte, vastgesteld en beheerd door het NRVT, wordt gebruikt.
Het taxatierapport dient wel ter validatie aangeboden te worden bij NWWI.

4. Beperkingen
Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor het in artikel 1 genoemd doel en de hiervoor genoemde
opdrachtgever. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan
de opdrachtgever.
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Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van het taxatierapport.

De opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming aan het taxatiebedrijf dat deze (de gegevens uit) het
taxatierapport inclusief de daarbij behorende bijlagen en het daarbij behorende taxatiedossier ter beschikking zal
(laten) stellen aan:

• het NRVT (of door NRVT aan te wijzen partijen) in het kader van:
- het toezicht op een validatie-instituut, indien er sprake is van een te valideren rapport;
- doorlopend toezicht op de taxateur;
- tuchtrecht;
• het validatie-instituut en de Centrale Registratie Taxaties (CRT), om validatie van het taxatierapport te
bewerkstelligen, indien er sprake is van een te valideren taxatierapport;
• het Waarborgfonds Eigen Woningen indien deze hiervoor een borgtocht heeft verstrekt;
• de branche- of beroepsorganisatie waarbij de taxateur is aangesloten, c.q. waarvan hij lid is, ten behoeve van
onderzoek en statistiek.

5. Voorwaarden
Op deze taxatieopdracht zijn van toepassing:
1. de meest recente versie van de 'Europese Taxatiestandaarden', ook wel European Valuation Standards (EVS)
genoemd, uitgegeven door 'TEGoVA'; Indien er afgeweken is van deze standaard, heeft de taxateur verklaard in
welke mate en met welke redenen hiervan is afgeweken.
2. de meest recente, gepubliceerde versie van de Algemene Gedrags- en Beroepsregels NRVT en het Reglement
Wonen NRVT, beiden uitgegeven door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT); Indien er is afgeweken
van dit reglement, heeft de taxateur verklaard in welke mate en met welke redenen hiervan is afgeweken.
3. de voorwaarden en beroeps-, ere- en gedragscode van de brancheorganisatie waarbij de taxateur(s) is/zijn
aangesloten: De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers.

6. Waarderingsgrondslag
Deze taxatieopdracht bevat de vaststelling van de marktwaarde van het object.
De waardering vindt plaats in euro’s (€).

Er is sprake van (nog niet opgeleverde) nieuwbouw: Nee

Er dient een verbouwing mee te worden getaxeerd: Nee

Er dienen naast de marktwaarde ook andere waardebegrippen te worden getaxeerd: Nee

7. Gebruik van het object
De opdrachtgever verklaart dat het object op dit moment: verhuurd is. Er is geen huurovereenkomst aan de
taxateur beschikbaar gesteld.

De opdrachtgever verklaart m.b.t. het object dat hij: de eigenaar en verhuurder is.

8. Verklaringen van de taxateur
De taxateur verklaart dat:
• hij over voldoende kennis en kunde beschikt om het object te kunnen taxeren;
• hij volledig objectief en onafhankelijk, in volledige vrijheid en autonoom tot een schatting van de waarde zal
komen, zonder ongepaste beïnvloeding of druk van de opdrachtgever of anderen en alle (schijn van)
belangenverstrengeling zal tegengaan;
• voor zover hem bekend bij de financieringsaanvraag of transactie geen bloed- of aanverwanten van de
taxateur zijn betrokken;
• hij, dan wel een taxatiebedrijf of onderneming waarbij hij direct of indirect enig belang heeft, op geen enkele
wijze betrokken is bij het te taxeren object voor wat betreft bijvoorbeeld (advisering over) koop, verkoop,
bemiddeling, beheer of financiering of enige andere (financiële) dienst;
• hij niet in dienstbetrekking staat tot de opdrachtgever of een aan hem gelieerde vennootschap en
onafhankelijk is van de intermediaire partij die betrokken is bij het doel van de taxatie;
• hij, dan wel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, in de afgelopen 2 jaar niet betrokken is geweest bij de
aankoop, verkoop en/of taxatie van het te taxeren object.
• hij, dan wel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, niet meer dan 25% van de totaalomzet uit het
afgelopen jaar verkregen heeft van de opdrachtgever (inclusief de eventuele aan de opdrachtgever gelieerde
bedrijfsonderdelen).

9. Gegevensverstrekking door opdrachtgever
Door ondertekening van deze taxatieopdracht verklaart de opdrachtgever dat de door hem aangeleverde
gegevens naar zijn beste wetenschap volledig en juist zijn.
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10. Omvang recherche
Om tot een juiste taxatie te komen zal de taxateur ten minste, maar niet uitsluitend, de volgende verplichte
onderzoeksgebieden onderzoeken en hierover rapporteren in het taxatierapport.

Deze verplichte onderzoeksgebieden zijn:
• Juridische aspecten van het object;
• Gebruik van het object;
• Milieuaspecten;
• Marktomstandigheden;
• Bijzondere waardecomponenten;
• Referentieobjecten.

11. Honorarium, bijkomende kosten en betalingsmoment
Het taxatiebedrijf en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat voor de te verrichten werkzaamheden een
vergoeding door de opdrachtgever aan het taxatiebedrijf zal worden voldaan. Deze vergoeding is als volgt
opgebouwd:

Honorarium
taxateur:

€ 453,74

Kosten overig: € 0,00

Validatiekosten: € 38,00

BTW: € 103,27

------------

Totaal: € 595,01

De facturatie zal tevens geschieden op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal deze vergoeding
uiterlijk: 14 dagen na het uitbrengen van het taxatierapport betalen aan het taxatiebedrijf.

Partijen zijn niet overeengekomen dat het taxatiebedrijf een voorschot van zijn vergoeding in rekening brengt.

Met betrekking tot het intrekken van de taxatieopdracht door de opdrachtgever, zijn partijen overeengekomen dat
de opdrachtgever het volgende bedrag is verschuldigd: € 75,00 exclusief BTW.

De opdrachtgever is er mee bekend dat het verstrekken van de taxatieopdracht een ondeelbare prestatie inhoudt
voor het taxatiebedrijf. Hieruit vloeit voort dat, indien het verstrekken van deze opdracht geschiedt door meer dan
één persoon, de opdracht slechts door de opdrachtgevers gezamenlijk kan worden ingetrokken, behoudens
afwijkende afspraken.

Indien er sprake is van meerdere opdrachtgevers is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de factuur aan het taxatiebedrijf. Deze betalingsverplichting blijft onverkort van kracht, ongeacht of het
taxatierapport voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

12. Overige bepalingen
Wwft
Taxateurs vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor meer
informatie hieromtrent wordt verwezen naar www.fiu-nederland.nl.

AVG
Het taxatiebedrijf wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij het
taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het taxatiebedrijf en het eventuele validatie-
instituut worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-
mailadres, alsmede de gegevens omtrent het object inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het
kader van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Deze partijen hebben in hun privacy- en
gebruiksverklaring die op hun websites zijn te vinden afspraken gemaakt over de verwerking van deze
persoonsgegevens. Hierin is ook bepaald hoe u als betrokkene gebruik kunt maken van uw rechten.

Specifieke aanvullende afspraken tussen de opdrachtgever en het taxatiebedrijf:

Taxateur is Jan-Hein Rhee van Heemborgh makelaars.
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Handtekening taxatiebedrijf Handtekening opdrachtgever

Datum: ....-....-20.... Datum: ....-....-20....
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Uniforme meetstaat Gebruiksoppervlakte woningen
conform de Branchebrede Meetinstructie (BBMI)

Datum meetopname 6 juli 2021

Datum meetrapport 6 juli 2021

Woningtype tussenwoning

Adres Deken Zondaglaan 34

Postcode / plaats 2114 EC VOGELENZANG

Totale woning Totaal Gebruiksoppervlakte Wonen 79 m²

Totaal Overige inpandige ruimte 0 m²

Totaal Gebouwgebonden buitenruimte 2 m²

Totaal Externe bergruimte 5 m²

1e woonlaag Totale oppervlakte bouwlaag * 39,2 m²

Correctie nissen trapgaten, vides, etc ** 0,0 m²

Overige inpandige ruimte 0,0 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 39,2 m²

Overige inpandige ruimte 0,0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 0,0 m²

2e woonlaag Totale oppervlakte bouwlaag * 39,3 m²

Correctie nissen trapgaten, vides, etc ** 0,0 m²

Overige inpandige ruimte 0,0 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 39,3 m²

Overige inpandige ruimte 0,0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 1,5 m²

Extern Externe bergruimte 1 4,5 m²

MEETINSTRUCTIE GEBRUIKSOPPERVLAKTE WONINGEN

De Meetinstructie (Branchebrede meetinstructie of BBMI) beschrijft hoe het meten van een woning moet plaatsvinden. De
beschrijving in deze Meetinstructie is daarmee belangrijk voor het toepassen en lezen van deze meetstaat.

De BBMI beschrijft ook hoe de Meetinstructie zich verhoudt tot de NEN2580.

* Gemeten wordt binnen de buitenste- of woningscheidende wanden en uitsluitend de oppervlakte waar de hoogte hoger dan of
gelijk aan 1,50 meter is, zoals beschreven in de Meetinstructie

** Voor relevante correcties zie de Meetinstructie
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Bijlage energiebesparende voorzieningen

Deze bijlage hoort bij het Model Taxatierapport Woonruimte 2018. Een belangrijk onderdeel in dit model taxatierapport is de
aandacht voor duurzaamheid.

In het taxatierapport heeft de taxateur benoemd welke energiebesparende voorzieningen aanwezig zijn in uw woning. De
taxateur heeft de voorzieningen bij de woningopname waargenomen en de informatie hierover opgevraagd.

Deze bijlage geeft u inzicht in energiebesparende voorzieningen, die mogelijk zinvol zijn voor uw woning. Op de volgende pagina
treft u een indicatie van de besparing.

Adres: Deken Zondaglaan 34, 2114 EC VOGELENZANG
Woningtype: tussenwoning
Gebruiksoppervlakte

wonen (in m2):

79

Bruto inhoud (in m3): 290

Bouwjaar: 1959
Bronnen: taxateur

Voorziening(en): Reeds
aanwezig

Reeds opgenomen in
verbouwingsspecificatie

Eventuele
aanvullende
maatregelen

Gevelisolatie: Nee Nee Nee
Toelichting:
Dakisolatie: Nee Nee Nee
Toelichting:
Vloerisolatie: Nee Nee Nee
Toelichting:
Leidingisolatie: Nee Nee Nee
Toelichting:
Energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk
te stellen constructieonderdelen:

Nee Nee Nee

Toelichting:
Hoog rendement beglazing (HR++): Nee Nee Nee
Toelichting:
Installaties voor warmteterugwinning: Nee Nee Nee
Toelichting:
Energiezuinige ventilatie (inclusief
hoogrendementsventilatoren):

Nee Nee Nee

Toelichting:
Hoogrendementsketels: Nee Nee Nee
Toelichting:
Warmtepompen: Nee Nee Nee
Toelichting:
Zonneboilers: Nee Nee Nee
Toelichting:
Zonnecellen: Nee Nee Nee
Toelichting:
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Uitleg bij tabel:
-Reeds aanwezig: de taxateur noteert hier de aanwezige energiebesparende voorzieningen, op basis van eigen waarneming en
geraadpleegde bronnen.
-Reeds opgenomen in verbouwingsspecificatie: de taxateur noteert hier de maatregelen conform de uniforme
verbouwingsspecificatie, die u als opdrachtgever heeft verstrekt. De taxateur waardeert dan de marktwaarde na realisatie van
deze maatregelen. Voor deze gekozen maatregelen vermeldt de taxateur geen mogelijke zinvolle additionele maatregel.
-Eventuele aanvullende maatregel(en): de taxateur geeft hier aan welke aanvullende energiebesparende maatregel(en)
mogelijk zinvol voor u is/zijn. Een bouwkundige inspecteur en/of energiebesparingsadviseur kan voor u een
energiebesparingsmaatregel onderzoeken en adviseren. Een dergelijk onderzoek en advies valt niet binnen het kader van deze
taxatieopdracht.
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BETREFT

Bloemendaal D 2616
UW REFERENTIE

W2114EC34_1
GELEVERD OP

02-07-2021 - 14:44
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11102554858
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-07-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

01-07-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Bloemendaal D 2616
Kadastrale objectidentificatie : 012090261670000

Locatie Deken Zondaglaan 34
2114 EC  Vogelenzang
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0377010000011775

Kadastrale grootte 163 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 99516 - 481298
Omschrijving Wonen
Ontstaan uit Bloemendaal D 2511

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 BMD00/17235 ASD
Naam gerechtigde Gemeente Bloemendaal

Adres Bloemendaalseweg 158
2051 GJ  OVERVEEN

Postadres Postbus 201
2050 AE  OVERVEEN

Statutaire zetel OVERVEEN
KvK-nummer 34359304 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.12090261670000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0377010000011775
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.12090251170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.172021220
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=34359304
https://www.kadaster.nl/contact






Deze kaart is noordgericht. Aan deze kaart kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. Adresgegevens zijn niet afkomstig van het Kadaster maar automatisch

gekoppeld. Kadastrale gegevens worden door het Kadaster beschikbaar gesteld onder de "Geo Gedeeld licentie". De dienst voor het Kadaster en de openbare registers

behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. Dit document is gegenereerd op 2-7-2021 14:44.

2-7-2021

Kadastrale kaart van Deken Zondaglaan 34, 2114EC Vogelenzang Referentie: W2114EC34_1

2616 Perceelnummer

34 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Kadastrale gemeente: Bloemendaal

Gemeentecode: BMD00

Sectie: D

Perceelnummer: 2616

Perceelgrootte (m2): 163



Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden 
postcodegebied 2114EC

Aanmaakdatum/ -tijd:

Percentage BAG panden gebouwd
voor 1970.

Disclaimer: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) ontwikkelde in samenwerking met het 
Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (www.kcaf.nl) de Funderingsviewer indicatieve 
aandachtsgebieden. Deze kaart geeft op postcodeniveau het aantal panden weer met een bouwjaar van vóór 
1970, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied. Houten paalfunderingen werden met 
name gebruikt in de bouw vóór 1970. Deze houten paalfunderingen kunnen in de loop der tijd schade oplopen, 
met name in gebieden met een minder draagkrachtige bodem. Met de kaart wordt inzichtelijk waar aandacht 
voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn. De funderingsviewer doet 
geen uitspraken over de aard noch de staat van funderingen in specifieke gebieden noch van specifieke 
panden. De kaart biedt een eerste inzicht in waar funderingsproblemen mogelijk kunnen (op)spelen en draagt 
zo bij aan de bewustwording rond deze problematiek of nader onderzoek daar naar.

Dit postcodegebied (2114EC) bevat 35 panden (BAG). Van deze panden is 94,3% 
gebouwd voor 1970. De overheersende bodemgesteldheid voor deze postcode is Duinen.

Panden gebouwd voor 1970 kennen meermaals houten funderingspalen. Deze kunnen 
kwetsbaar zijn, met name in gebied met een beperkte draagkracht van de bodem. Dat is 
in dit gebied echter niet aan de orde. Specifieke aandacht voor funderingsproblematiek 
is derhalve niet direct nodig, tenzij er concrete aanwijzingen zijn (zie tabblad inleiding)

06-07-2021  11:05:25
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Welke informat ie vindt  u in dit  rapport

Dit betreft een rapportage van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op de eerste

pagina van dit rapport is aangegeven. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens van het bodeminformatiesysteem

(bis) van Omgevingsdienst IJmond. Omgevingsdienst IJmond verleent deze dienst voor de gemeenten Beemster,

Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer,

Noordwijkerhout,  Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort. Indien er van het

perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken, Besluiten (Wet bodembescherming) of ondergrondse tanks

in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 

 

De informatie kan onder anderen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van

bodemonderzoek. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN

5707(verkennend asbestonderzoek) en de norm NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek) in een straal van 25 meter

rondom de onderzoekslocatie alle milieu-informatie worden verzameld. Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare

informatie. Heeft u vragen over dit rapport of behoefte aan een advies, dan kunt u bellen met één van de milieuadviseurs

bodem van de Omgevingsdienst. U kunt ook mailen naar: info@odijmond.nl. 

 

Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 

De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de Omgevingsdienst bekend zijn. Dit

hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken

die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of in het kader van de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek

op bedrijfsterreinen). Het is namelijk niet verplicht deze onderzoeken naar de gemeente te sturen. Wij beschikken wel

over onderzoeken in het kader van de vergunning tot bouw, de milieuvergunning, bestemmingswijzigingen en de Wet

bodembescherming (Wbb). 

Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of

een bodemsanering. 

 

Locaties Wet bodembescherming (Wbb) 

In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreinigingen

aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wet bodembescherming (op termijn) gesaneerd

worden, als er spraak is van onaanvaardbare risico's. 

 

Ondergrondse tanks bij particulieren 

Het tankenbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is

niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een

registratieplicht bestond niet. Van bovengrondse tanks bij particulieren zijn geen gegevens beschikbaar. 

Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze

gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met

olieproducten. 

 

Historisch bodembestand (Hbb) 

In het Historisch Basisbestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens

blijkt dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden Bodembedreigende activiteiten hoeven

niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat

bodemverontreiniging is opgetreden. 

Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is. 

 

Bodemkwaliteitskaart 

Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de

bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor de onverdachte delen van

een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet. De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de

website:  www.odijmond.nl. 

 

Directe omgeving van de locatie 

De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen in de directe omgeving van het geselecteerde adres. Een

bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor

het gebied 25 meter rondom het geselecteerde adres. 

(c)  2018 Om gevingsdienst  I Jm ond -  Pagina 2 van 10 -  06-07-2021

mailto:info@odijmond.nl
http://www.odijmond.nl


I nformat ie over geselecteerd perceel

 Overzicht  bodem locat ies 

  Gegevens bodem locat ies 

  Overzicht  tanks 

  -  Documenten bij  tanks
 

  Overzicht  act iviteiten uit  Histor isch bodembestand 

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst  I Jmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.
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I nformat ie van percelen in een st raal van 25 meter rondom de locat ie

 Overzicht  bodem locat ies 

  Gegevens bodem locat ies 

Vitaal Vogelenzang
 

  -  Bodem informat ie
 
 

  -  Rapport informat ie 

  -  Documenten bij  rapporten 

  -  Besluiten bij  locat ie 

  -  Documenten bij  besluiten 

  -  Mogelij k onderzochte bodembedreigende act iviteiten 

  -  Act iviteiten uit  Histor isch bodembestand
 

  -  Tanks 

  -  Documenten bij  tanks 

Locat iecode Locat ienaam Straatnaam Huisnum m er Postcode Plaatsnaam

NZ037701529 Vitaal Vogelenzang

NZ037700131 Autobedrij f Kooym an Vogelenzangseweg 372 -374 2114CL VOGELENZANG

Locat iecode NZ037701529

Locat ienaam Vitaal Vogelenzang

Straatnaam

Huisnum m er

Postcode

Plaatsnaam

Beoordeling veront reiniging

Vervolgact ie i.h.k.v WBB uit  status

locat ie van Nazca

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Docum ent  gaat  over Downloadlink

Verkennend bodem onderzoek NEN 5740 Vitaal Vogelenzang Verkennend bodem onderzoek NEN 5740 Vitaal

Vogelenzang

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.
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  -  Veront reinigingscontouren 

  -  Saneringscontouren 

  -  Zorgcontouren 

 Autobedrij f Kooyman

  -  Bodem informat ie
 
 

  -  Rapport informat ie 

  -  Documenten bij  rapporten 

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Locat iecode NZ037700131

Locat ienaam Autobedrij f Kooym an

Straatnaam Vogelenzangseweg

Huisnum m er 372 -374

Postcode 2114CL

Plaatsnaam VOGELENZANG

Beoordeling veront reiniging niet  ernst ig, licht  tot  m at ig veront reinigd

Vervolgact ie i.h.k.v WBB uit  status

locat ie van Nazca

voldoende gesaneerd

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam  onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnum m er Conclusie

20-07-1999 Autobedrij f Kooym an R&B Milieu Advies 90-033

01-02-1998 Autobedrij f Kooym an R&B Milieu Advies

01-05-1995 Autobedrij f Kooym an Lexm ond 95.10405/ MdB

04-08-1994 Autobedrij f Kooym an Grondslag 841

03-09-1992 Autobedrij f Kooym an Grondslag 283

01-06-1990 Autobedrij f Kooym an Tebodin 330576

Docum ent  gaat  over Downloadlink

Evaluat ierapport  bodem sanering autobedrij f Kooym an

Vogelenzangseweg 372 te Vogelenzang

Evaluat ierapport  bodemsanering autobedrij f Kooyman

Vogelenzangseweg 372 te Vogelenzang

Saneringsplan autobedrij f Kooym an Vogelenzangseweg 372 te

Vogelenzang

Saneringsplan autobedrij f Kooym an

Vogelenzangseweg 372 te Vogelenzang

Aanvullend bodem onderzoek t .p.v. het  bedrij fsterrein van

Autobedrij f Kooym an te Vogelenzang

Aanvullend bodem onderzoek t .p.v. het  bedrij fsterrein

van Autobedrij f Kooym an te Vogelenzang

Aanvullend m ilieukundig bodem onderzoek Vogelenzangseweg

372 Vogelenzang

Aanvullend m ilieukundig bodem onderzoek

Vogelenzangseweg 372 Vogelenzang

Nader bodem onderzoek bodem veront reiniging autobedrij f

Kooym an te Vogelenzang

Nader bodem onderzoek bodemveront reiniging

autobedrij f Kooym an te Vogelenzang

Grondonderzoek t .b.v. r ioler ingswerkzaam heden

Vogelenzangseweg

Grondonderzoek t .b.v. r ioler ingswerkzaamheden

Vogelenzangseweg
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  -  Besluiten bij  locat ie 

  -  Documenten bij  besluiten 

  -  Mogelij k onderzochte bodembedreigende act iviteiten 

  -  Act iviteiten uit  Histor isch bodembestand
 

Nader bodem onderzoek perceel autobedrij f Kooym an te

Vogelenzang

Nader bodem onderzoek perceel autobedrij f Kooym an

te Vogelenzang

Kenm erk besluit Soort  besluit Datum besluit

Geen vervolg (geen adm  Nazorg) 1999/ 11099 25-10-1999

SE opstellen 98-910399 08-06-1998

Docum ent  gaat  over Downloadlink

Geen vervolg (geen adm  Nazorg) , 25-10-1999 bes0371.pdf

SE opstellen, 08-06-1998 bes0372.pdf

Gebruik Van Tot Voldoende

onderzocht

autowasserij Onbekend Onbekend

ophooglaag (niet  gespecificeerd) Onbekend Onbekend

afgewerkte olietank (bovengronds) 1991 Onbekend Onbekend

landbouwm achinereparat iebedrij f 1991 Onbekend Onbekend

brandstoftank (ondergronds) 1978 Onbekend Onbekend

benzine-service-stat ion 1955 Onbekend Onbekend

autoreparat iebedrij f 1948 Onbekend Nee

benzinetank (ondergronds) 1947 Onbekend Onbekend

benzinetank (ondergronds) 1934 Onbekend Nee

benzinepom pinstallat ie 1934 Onbekend Nee

autoreparat iebedrij f 1928 1989

groepsvervoer-  en touringcarbedrij f 1928 1928 Onbekend

Adres Bedrij fsnaam Gebruik Periode Start Eind

Vogelenzangseweg

372

Kooijm an-Heem skerk, MT 631240

brandstoftank

(ondergronds)

onbekend -

onbekend

Onbekend Onbekend

I epenlaan 30 van I ddekinge, HH 631242 hbo- tank

(ondergronds)

onbekend -

onbekend

Onbekend Onbekend

Vogelenzangseweg

372

Autobedrij f kooym an 293202

landbouwm achinerep

arat iebedrij f

501044

autoreparat iebedrij f

631307 afgewerkte

olietank

(bovengronds)

1991 -  onbekend 1991 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

Autobedrij f kooym an 293202

landbouwm achinerep

arat iebedrij f

1991 -  onbekend 1991 Onbekend
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501044

autoreparat iebedrij f

631307 afgewerkte

olietank

(bovengronds)

Vogelenzangseweg

372 -  374

Kooym an, J.H. 501044

autoreparat iebedrij f

1978 -  onbekend 1978 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 5050 benzine-service

-stat ion

501044

autoreparat iebedrij f

631240

brandstoftank

(ondergronds)

1978 -  onbekend 1978 Onbekend

Vogelenzangseweg

372 -  374

Kooym an, J.H. 501044

autoreparat iebedrij f

1978 -  onbekend 1978 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 5050 benzine-service

-stat ion

501044

autoreparat iebedrij f

631240

brandstoftank

(ondergronds)

1978 -  onbekend 1978 Onbekend

Vogelenzangseweg

372 -  374

Kooym an, J.H. 501044

autoreparat iebedrij f

1978 -  onbekend 1978 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 5050 benzine-service

-stat ion

1960 -  onbekend 1960 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 5050 benzine-service

-stat ion

1960 -  onbekend 1960 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 501044

autoreparat iebedrij f

1957 -  onbekend 1957 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 501044

autoreparat iebedrij f

1957 -  onbekend 1957 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 5050 benzine-service

-stat ion

1956 -  onbekend 1956 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 5050 benzine-service

-stat ion

1956 -  onbekend 1956 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 5050 benzine-service

-stat ion

1955 -  onbekend 1955 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 5050 benzine-service

-stat ion

1955 -  onbekend 1955 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

Kooym an

Autom obielbedrij f

501044

autoreparat iebedrij f

1948 -  onbekend 1948 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

Kooym an

Autom obielbedrij f

501044

autoreparat iebedrij f

1948 -  onbekend 1948 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 50511

benzinepom pinstallat i

e

631246 benzinetank

(ondergronds)

1947 -  onbekend 1947 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

St . Am . Pet r. Com p. NV 50511

benzinepom pinstallat i

e

631246 benzinetank

(ondergronds)

1947 -  onbekend 1947 Onbekend

Vogelenzangseweg

372 -  374

Heem skerk-Schouten,

M.M.E.J.

50511

benzinepom pinstallat i

1934 -  onbekend 1934 Onbekend
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  -  Tanks 

  -  Documenten bij  tanks 

  -  Veront reinigingscontouren 

  -  Saneringscontouren 

  -  Zorgcontouren 

  Overzicht  tanks 

  -  Documenten bij  tanks
 

  Overzicht  act iviteiten uit  Histor isch bodembestand 

e

631246 benzinetank

(ondergronds)

Vogelenzangseweg

372 -  374

Heem skerk-Schouten,

M.M.E.J.

50511

benzinepom pinstallat i

e

631246 benzinetank

(ondergronds)

1934 -  onbekend 1934 Onbekend

Vogelenzangseweg

372 -  374

Heem skerk-Schouten,

M.M.E.J.

50511

benzinepom pinstallat i

e

631246 benzinetank

(ondergronds)

1934 -  onbekend 1934 Onbekend

Vogelenzangseweg

372

Duinlander NV 6023 groepsvervoer-

en touringcarbedrij f

1928 -  1928 1928 1928

Vogelenzangseweg

372

Duinlander NV 6023 groepsvervoer-

en touringcarbedrij f

1928 -  1928 1928 1928

Adres Plaats Soort Product I nhoud ( l.) Status

Vogelenzangseweg

372

Vogelenzang huisbrandolie 38500 verwijderd

Docum ent  gaat  over Downloadlink

Vogelenzangseweg 372 Tanksaneringscert ificaten

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Contourtype Startdatum Einddatum Werkelij ke m ethode

bovengrond

Werkelij ke m ethode

ondergrond

Grond

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst  I Jmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.

Binnen de Om gevingsdienst  I Jm ond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog)  niet  ingevoerd.
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Disclaimer

 
Deze rapportage geeft de situatie weer zoals bekend bij de omgevingsdienst op de datum van afdrukken.  

 

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst IJmond beschikbare gegevens. 

Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst staat niet

garant voor de volledigheid en juistheid van de getoonde informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade of gevolgschade voortkomend uit het verstrekken van deze informatie, schade ten gevolge van

nalaten gebaseerd op deze informatie mede inbegrepen. 

 

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bijvoorbeeld

adviesbureaus, bij aan- of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als

het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse

brandstoftanks. 

 

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een

onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit deze rapportage is niet conform

de norm NEN 5725 en bevat daarmee mogelijk onvoldoende informatie om te worden gebruikt bij de

aanvraag om een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom

grondverzet. Bij een aanvraag voor een vergunning tot bouw dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te

worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de

bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. 

Inhoudelijke vragen en vragen over de werking van de website kunt u stellen door een mail te sturen naar

info@odijmond.nl. 

 

Indien er in de bodem lood wordt aangetroffen, kan er sprake zijn van gezondheidsrisico's. Lood wordt met

name aangetroffen in gebieden die van oudsher bebouwd zijn en/of waar ophooglagen aanwezig zijn. Indien

hier sprake van is en er geen bodemonderzoek van de (woon)locatie aanwezig is, adviseren wij alsnog om

dit uit te voeren. Aan de hand van dit onderzoek kunnen wij vervolgens een inschatting maken van de

eventuele gezondheidsrisico's. 

 

Voor informatie over waterbodems kunt u het beste contact opnemen met het betreffende waterschap. Zij

zijn hiervoor ook het bevoegd gezag. 

 

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeentes Beemster, Edam-

Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Purmerend ook desbetreffende gemeente te raadplegen

voor bodeminformatie. Deze gemeenten beheren ook een eigen bodeminformatie-systeem waar mogelijk

nog aanvullende bodeminformatie aanwezig is. 

Voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeente Noordwijkerhout wordt geadviseerd om ook het

bodemloket www.bodemloket.nl te raadplegen. Op het bodemloket is informatie te vinden van locaties waar

de provincie Zuid-Holland in het kader van de Wet bodembescherming bevoegd gezag is. 
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Bij lage

 

Immobiel Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging

blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht.

Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).

Mobiel Een verontreiniging in de bodem die zich wel verspreidt. De verontreiniging blijft

dus niet op zijn plek en verplaatst zich door de grond, verspreidt naar het

grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of

stoffen met chloor.

Achtergrondwaarde De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort

referentiewaarde voor Omgevingsdienst ODIJmond.

Tussenwaarde De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden

gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.

Interventiewaarde Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet

bekeken worden hoeveel grond boven de interventiewaarde is verontreinigd.

Geval van ernstige

bodemverontreiniging

Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de

interventiewaarde, is er sprake van een ernstig geval. Voor grondwater is dat

100 m3.
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Legenda

  

 

Wbb Wet bodembescherming

BKK Bodemkwaliteitskaart

HO historisch onderzoek

VO verkennend onderzoek

OO oriënterend onderzoek

NO nader onderzoek

SO saneringsonderzoek

SP saneringsplan

SE saneringsevaluatie

EUT ernst en urgentie

AP04 partij-keuring

<= AW Geen verhoogde gehalten gemeten

> AW Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon"

(S-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.

> T Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde).

> I Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde).

De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater

waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen

zijn verminderd.

Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn.

Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden

vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie (ARN). In zijn algemeenheid kan gesteld

worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen

met tuin. De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slecht ? (klein) deel van de

onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze

locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater

concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet

BodemBeschermingprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van

een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer

vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-

procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van

aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.

Onbekend Niet van toepassing / Gebruikte code is geen officiele benaming / niet onderzocht dan wel

geen informatie voorhanden in het gemeentelijk systeem Voor een verdere toelichting van

de omschrijvingen zie de bijlage.



Huurprijscheck zelfstandige woonruimte 

1. Oppervlakte van vertrekken

Ruimte & vertrekken m² verwarmd Punten

Woonkamer (3,50 x 6,33) 22,16 m² Nee

Keuken (2,15 x 2,75) 5,91 m² Nee

Slaapkamer (1) (2,15 x 2,75) 5,91 m² Nee

Slaapkamer (2) (3,50 x 3,65) 12,78 m² Nee

Slaapkamer (3) (3,50 x 2,58) 9,03 m² Nee

Badkamer (2,15 x 1,30) 2,80 m² Nee

Punten vertrekken 58,59 m² 59,00

Subtotaal 59,00

2. Oppervlakte overige ruimten

Ruimte & vertrekken m² verwarmd Punten

Schuur / (fietsen)berging (2,00 x 2,80) 5,60 m² Nee

Punten overige ruimten 5,60 m² 4,50

Subtotaal 63,50

3. Verwarming & installaties

Punten

Verwarming
Gaskachels, mobiele radiatoren en overige 

vormen van verwarming

Punten verwarming 0,00

Huistelefoon met video Nee 0,00

Subtotaal 63,50

4. Energieprestatie

Punten

Woonvorm Eengezinswoning

Energielabel Label G 0,00

Punten energieprestatie 0,00

Subtotaal 63,50
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5. Keuken

Punten

Voorzieningen Keuken

Het aanrecht is tussen 1 en 2 meter 1 4,00

Punten keuken * 4,00

Subtotaal 67,50

6. Sanitair

Punten

Toiletten 1 3,00

Wastafels 1 1,00

Voorzieningen Badkamer

Alleen aparte douche 1 4,00

Punten sanitair * 8,00

Subtotaal 75,50

7. Woonvoorzieningen gehandicapten

Punten

Punten voorzieningen gehandicapten 0,00

Subtotaal 75,50

8. Privé-buitenruimten

Ruimte & vertrekken m² Punten

Achtertuin (6,00 x 12,00) 72,00 m² 0,00

Voortuin (6,00 x 7,00) 42,00 m² 0,00

Balkon (1,50 x 1,00) 1,50 m² 0,00

Punten privé-buitenruimten 114,00 m² 10,00

Subtotaal 85,50

9. Punten voor de WOZ-waarde

Punten

WOZ-waarde € 267.000,00 48,00

WOZ-waarde woning in COROP-gebieden Amsterdam of Utrecht Nee

Hoogniveau renovatie of bouwjaar woning 2015 of later? Nee

Punten WOZ-waarde 48,00

Subtotaal 133,50
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10. Renovatie

Punten

Punten renovatie 0,00

Subtotaal 133,50

11. Hinderlijke situaties (vervallen per 1 oktober 2015)

12. Zorgwoning

Punten

Zorgwoning Nee 0,00

Punten zorgwoning* 0,00

Subtotaal 133,50

13. Punten voor schaarstegebied (vervallen per 1 oktober 2015)

14. Rijksmonument

Punten

Geen 0,00

Subtotaal 133,50

Gemeenschappelijke ruimten & voorzieningen

Ruimte & vertrekken m² wooneenheden verwarmd Punten

Punten verwarming

Punten gemeenschappelijke ruimten & 

voorzieningen *
0,00

Subtotaal 133,50

Puntenwaarde totaal

Totaal

Totaal aantal punten (afgerond) 134

Maximale huurprijs op basis van punten € 705,16

Maximale huurprijs per 1 juli 2021 (kale huurprijs) € 705,16
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*Deze uitkomsten zijn gebaseerd op complexe berekeningen. Indien u meer wilt weten over de rekenregels, dan kunt u dit

nalezen in het beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte.

Toelichting bij *

Aftrek voor toilet in badkamer

Als er een toilet is in de bad- of doucheruimte, wordt 1 m² van de oppervlakte van deze ruimte afgetrokken.

Aftrek voor ontbreken vaste trap

Als er geen vaste trap naar de zolder is, wordt 5 punten afgetrokken van het aantal punten van de oppervlakte van de 

zolderruimte. Krijgt de oppervlakte minder dan 5 punten, dan kan het resultaat niet negatief zijn.

Aftopping extra kwaliteit keukens.

Het aantal punten voor extra kwaliteit is nooit meer dan het aantal punten voor de lengte van het aanrecht.

Aftopping extra kwaliteit sanitair.

Het aantal punten voor extra kwaliteit is nooit meer dan het aantal punten voor douche en/of bad.

Punten zorgwoning. Als er sprake is van een zorgwoning, wordt het aantal punten automatisch verhoogd met 35% 

over de onderdelen 1 t/m 9.1 + 10.

Punten gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen

De berekening van het aantal punten voor gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen is hetzelfde als voor de 

eigen ruimten en voorzieningen. De punten worden alleen verdeeld over het aantal wooneenheden die hiervan gebruik 

maakt.

Disclaimer

Deze puntentelling is samengesteld op 26-7-2021 met de online Huurprijscheck van de Huurcommissie. U vindt de 

Huurprijscheck op Huurcommissie.nl Zowel huurders als verhuurders kunnen gebruik maken van de online Huurprijscheck. 

Als gegevens correct zijn ingevuld is de uitkomst een zorgvuldige indicatie van het puntentotaal en de bijbehorende 

maximale huurprijs. Toch kan een onderzoek door de Huurcommissie tot een afwijkend puntentotaal leiden. Bijvoorbeeld 

omdat de oppervlakte preciezer wordt opgemeten, of omdat de Huurcommissie een ander oordeel heeft over aard of 

kwaliteit van voorzieningen. Onderhoudsgebreken hebben geen invloed op het puntentotaal, maar kunnen wel zorgen voor 

een (tijdelijke) verlaging/ bevriezing van de betaalde huurprijs. Daarvoor moet dan wel een procedure bij de Huurcommissie 

worden gevoerd.

Pagina 4 van 4

https://www.huurcommissie.nl


Datum: 26 juli 2021

Opdrachtgever:

Object:

Bedrag Percentage

Huurprijs per maand (aanname) € 700
Bruto huurwaarde per jaar € 8.400
Lasten/Beheer € 1.050 12,50%

Netto huurwaarde € 7.350

Rendement 4,00%

Waarde vrij op naam € 183.750

Correcties

Notariele en kadasterkosten € 2.500 0,00%

Overdrachtsbelasting € 13.156 8,00%

Correctie onderhoud € 5.000

€ 163.094

Afgerond € 163.000

Berekening van de marktwaarde met als bijzonder 

uitgangspunt dat het object in verhuurde staat zal worden 

opgeleverd

Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt dat het object in 

verhuurde staat zal worden opgeleverd

Deken Zondaglaan 34 Vogelenzang

Gemeente Bloemendaal
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