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Inbegrepen bij deze taxatie: GETAXEERDE WAARDE
complexnummer 8255

VvE Edamstraat 3-51 / Uitgeeststraat 4-52

11.570.000€                     
meerwerk -€                                   
Terreinvoorzieningen 50.000€                             
Totaal taxatierapport 11.620.000€                     

Gebouwen 11.620.000€                 
Opruimingskosten 1.080.000€                        
Totaal 12.700.000€                     

Zegge:

Uitgesloten van deze taxatie:

Opmerkingen
O  niet van toepassing Plaats Datum
X  wel van toepassing Arkel 26-10-2020

TAXATIERAPPORT

De taxatie is uitgevoerd conform artikel 7:960 BW

TWAALFMILJOEN ZEVENHONDERD DUIZEND  EURO

X funderingen en heiwerken
O de machine fundaties
X vaste betimmeringen, natuursteen, tegelwerken en 

afwerkvloeren
O  de winkel- en cafébetimmeringen
X de gebouw gebonden armaturen
O  de geïntegreerde luidsprekers en bekabeling
X de cai
X harde  of zachte vloerbedekking (zover bij het gebouw 

behorend) vloerbedekkingen
X keukenblokken en/of pantry’s
X loodgieterswerk, sanitair, gas-, water- en rioolleidingen
X de binnen rioleringen, hemelwaterafvoeren en gasleidingen tot 

plm. 1 meter buiten de gevel
X de hydrofoor installaties
X de videofoon installatie
X liftinstallatie(s) 
X verwarmingsinstallaties
X ventilatiesystemen en/of luchtbehandelingsinstallaties
O  de airconditioning units
X elektrische installatie voor licht, noodlicht en/of kracht
X de belplateaus
X de noodverlichtingsinstallatie incl. accu's
O  de ontruimingsinstallatie
X bliksembeveiliginginstallatie(s)
O  brandmeldinstallatie(s) en/of brandblusleidingen met 

haspels
O  de sprinklerinstallatie(s) en/of blusgas- cq.  

blusschuiminstallatie(s)
O  inbraak-/alarminstallatie(s)
O de kraanbanen voor zover zij deel uitmaken van het gebouw, 

excl. de kraaninstallaties
X de brandtrappen en overige voorzieningen
O  gevelonderhoudinstallatie(s)
O  (elektrische) buitenzonwering
X gevelreclame en/of belettering
X bestratingen en/of tuinaanleg rond het gebouw tot ca. 5 m¹ 

buiten de gevels
X bijgebouwen en/of hekwerken
X architectenhonorarium, teken- en advieskosten, leges
X kosten voor bodemonderzoek, de kosten voor toezicht 

tijdens de bouw
X overige vaste aanhorigheden
X BTW

O  funderingen en heiwerken
O  verlichtingsarmaturen
X de databekabeling
X de ondergrondse tank(s) (tenzij in het rapport genoemd)
X huurdersbelang voor zover van toepassing
O  eigenaarsbelang
O  BTW
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BOUWKUNDIGE OMSCHRIJVING 50 appartementen met  bergingen, garages, etc.

Een gebouwen complex, bestaande uit  begane grond en vijf verdiepingen met dakopbouwen

Gebruik : Begane grond:

1e-5e verdieping:

dakopbouw:

Vloeren :

Vloerafwerking :

de sanitaire ruimten 

Constructie :

Gevels :

Gevelopeningen :

Dak :

Dakopeningen :

Dakbedekking :

Separaties :

Wandafwerking :

Plafonds :

Bijzonderheden :

afwerkingen en voorzieningen

herbouwwaarde VvE Edamstraat 3-51 / Uitgeeststraat 4-52 11.570.000                      
meerwerk -                                 
totaal 11.570.000                      

beton

twee entrees, trappenhuizen, liften, bergingen, garages, technische ruimten

trappenhuizen, liften, galerijen, 50 appartementen

deels stucwerk en tegelwerk

technische ruimten

beton

ter plaatse van de entree, d.h.g. tegels, beton slijtlaag, tegelwerk ter plaatse van 

inclusief betonnen trappen, galerijen en balkons met stalen hekwerken en de niet nader genoemde

spouw metselwerk  voorzien van een luifel ter plaatse van de entrees

houten kozijnen grotendeels bezet met isolatieglas

betonnen platdak met isolatie

-

bitumineuze dakbedekking met grind ballastlaag

beton, metselwerk en lichte scheidingswanden

stucwerk en spuitwerk
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TERREINVOORZIENINGEN

-

-

50.000                            

De terreinvoorzieningen omvatten:

de verhardingen rond de gebouwen

totaal terreinvoorzieningen

de terreinriolering rond de gebouwen
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OMSCHRIJVING BEGRIPPEN

Algemeen:

Herbouwwaarde

Huurdersbelang:

Eigenaarsbelang 

Opruimingskosten:

3. De indicatie beperkt zich tot de getaxeerde locatie.

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van gedane verbeteringen of aanpassingen in het gehuurde voor zover 
die voor rekening of risico van verzekerde zijn.

Het belang, door verzekerde als (afzonderlijk) eigenaar gemaakt, ter verbetering of aanpassing van het gebouw of 
afzonderlijk eigendom.

1. De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de gewaardeerde opstallen die niet 
reeds in de polis bedoelde schadevaststelling zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een gevaar waartegen 
verzekerd is.

2. Bij de gerapporteerde hoogte van het premier-risque bedrag voor opruimingskosten is het uitgangspunt dat zich op 
de locatie en onder de bedrijfsinventaris, de voorraad goederen en eventueel het huurdersbelang geen of in geringe 
hoeveelheid stoffen bevinden die onder de wettelijke bepaling vallen voor chemische afvalstoffen.

1. Indien gedurende de geldigheidsduur van deze rapportage veranderingen optreden in het recht op vooraftrek, dan 
adviseren wij u (dat deel van) de getaxeerde waarde te wijzigen naar het dan geldende BTW-tarief.

2. De geldigheidsduur van het taxatierapport is onderdeel van de polisvoorwaarden en wordt aldaar vermeld.
3. Bij het opmaken van het taxatierapport zijn wij uitgegaan van een geldigheidsduur van 6 jaar.

4. Volgens opgave verzekerde is de indexclausule van kracht.

5. De taxatie is uitgevoerd op basis van herbouwwaarde, tenzij in het rapport anders is aangegeven.

Het bedrag dat benodigd is voor de onmiddelijke herbouw van de verzekerde opstal gesitueerd op dezelfde locatie en 
met een gelijkwaardige constructieen indeling, met inbegrip van leges, architectenhonorarium, kosten voor advies, 
design en toezicht tijdens de bouw.
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