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Geachte heer/mevrouw,
Over het beroep met zaaknummer A R N 12 I 5228 W E T 169 deel ik u het volg ende mee.
De rechtbank heeft een of meer stukken aan het dossier toegevoegd. Ik stuur u hiervan een kopie.
Als u naar aanleiding van deze brief vrag en hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
Hoogachtend,

de griffier
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De heer en mevrouw A. J. Piksen
Olde Blenkestraat21a
7443 RG Hulsen
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Betreft: zaaknummer ARN 12 1 5228 W E T

Edelachtbare heren/dames,
In onze brief van 31 december 2012, waarin wij reageerden op het verweerschrift van het college van
Burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, nr. 12UIT04963, gaven wij op blz. 2, eerste alinea
aan, dat de bij het verweerschrift door het college gevoegde bijlagen volgens ons deels niet relevant
en deels niet compleet zijn en dat wij u daarover nog nader zouden berichten.
Deze brief voorziet daarin.
Opmerking vooraf: wij hebben van de Rechtbank Almelo een kopie gekregen van het verweerschrift
en de daarbij gevoegde bijlagen. Wij gaan ervan uit, dat het verweerschrift en de bijlagen ons zo zijn
toegezonden als de Rechtbank deze van de gemeente ontvangen heeft. Het betreft de bijlagen bij de
"Inventarislijst beroep A.J. Piksen te Nijverdal/zaaknummer 12/392 W E T van de gemeente
Hellendoom met nr. 12INT01062.
Van deze lijst ziin de volgende bijlagen niet compleet dan wel niet aangetroffen:
Bijlage 4: blz. 2 ontbreekt;
Bijlage 6: bijlagen (definitieve vervolg-advìezen) niet aangetroffen;
Bijlage 7: niet aangetroffen;
Bijlage 8: niet aangetroffen en evenmin de bijbehorende bijlage;
Bijlage 19: de bij deze bijlage behorende twee bijlagen niet aangetroffen;
ftţjlage 27: idem: geen bijlagen;
Bijlage 28: idem: geen bijlagen;
Bijlage 29: idem: geen bijlagen; de brief vermeldt bovenaan 5 bijlagen, uit de brief blijkt dat er 6 zijn
toegezonden(?)
Aanvullingen bij diverse bijlagen:
Bijlage 13: aanvulling: gebruikt in de vergadering van de commissie Grondgebied van 27 april 2011 en
later ter sprake gekomen in de raadsvergadering;
Bijlage 14: zie de bij ons verweerschrift van 31 december 2012 toegezonden Memo van 27 april 2011
(bijlage 3) blz. 1 onderaan en blz. 2 bovenaan: de overeenkomst waarover de bespreking van 31 mei
2011 ging, is, zo deze al niet bij voorbaat nietig is, zeker vernietigbaar;
Bijlage 20: aanvulling: reactie op het raadsvoorstel, ter behandeling in de raadscommissie Grond
gebied op 13 juli 2011;
Niet relevant:
Waar het hier gaat om een bezwaarschrift tegen het raadsbesluit inzake planschadevergoeding en
meer toegespitst tegen de getaxeerde woningwaarde en de waardedaling, zijn ons inziens een aantal
bijlagen niet relevant:
Bijvoorbeeld bijlage 10 (een luchtfoto); bijlage 26 (brief uitbetaling planschadevergoeding) en diverse
brieven van de raadsgriffier.

De heer en mevrouw A. J. Piksen
Olde Blenkestraat 21a
7443 R G Hulsen
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Betreft: zaaknummer ARN 1215228 WET

Edelachtbare heren/dames,
In onze brief van 31 december 2012, waarin wij reageerden op het verweerschrift van het college van
Burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, nr. 12UIT04963, gaven wij op blz. 2, eerste alinea
aan, dat de bij het verweerschrift door het college gevoegde bijlagen volgens ons deels niet relevant
en deels niet compleet zijn en dat wij u daarover nog nader zouden berichten.
Deze brief voorziet daarin.
Opmerking vooraf: wij hebben van de Rechtbank Almelo een kopie gekregen van het verweerschrift
en de daarbij gevoegde bijlagen. Wij gaan ervan uit, dat het verweerschrift en de bijlagen ons zo zijn
toegezonden als de Rechtbank deze van de gemeente ontvangen heeft. Het betreft de bijlagen bij de
"Inventarislijst beroep A.J. Piksen te Nijverdal/zaaknummer 12/392 WET" van de gemeente
Hellendoom met nr. 12INT01Û62.
Van deze liist ziin de volgende btHagen niet compleet, dan wel niet aangetroffen:
Bijlage 4: blz. 2 ontbreekt;
Bijlage 6: bijlagen (definitieve vervolg-adviezen) niet aangetroffen;
Bijlage 7: niet aangetroffen;
Bijlage 8: niet aangetroffen en evenmin de bijbehorende bijlage;
Bijlage 19: de bij deze bijlage behorende twee bijlagen niet aangetroffen;
Üjlage 27: idem: geen bijlagen;
Bijlage 28: idem: geen bijlagen;
Bijlage 29: idem: geen bijlagen; de brief vermeldt bovenaan 5 bijlagen, uit de brief blijkt dat er 6 zijn
toegezonden(?)
Aanvullingen bii diverse bijlagen:
Bijlage 13: aanvulling: gebruikt in de vergadering van de commissie Grondgebied van 27 april 2011 en
later ter sprake gekomen in de raadsvergadering;
Bijlage 14: zie de bij ons verweerschrift van 31 december 2012 toegezonden Memo van 27 april 2011
(bijlage 3) blz. 1 onderaan en blz. 2 bovenaan: de overeenkomst waarover de bespreking van 31 mei
2011 ging, is, zo deze al niet bij voorbaat nietig is, zeker vernietigbaar;
Bijlage 20: aanvulling: reactie op het raadsvoorstel, ter behandeling in de raadscommissie Grondgebied op 13 juli 2011;
Niet relevant:
Waar het hier gaat om een bezwaarschrift tegen het raadsbesluit inzake planschadevergoeding en
meer toegespitst tegen de getaxeerde woningwaarde en de waardedaling, zijn ons inziens een aantal
bijlagen niet relevant:
Bijvoorbeeld bijlage 10 (een luchtfoto); bijlage 26 (brief uitbetaling planschadevergoeding) en diverse
brieven van de raadsgriffier.

2

Het is er volgens ons door het verweerschrift van het college met de bijlagen bepaald niet
overzichtelijker op geworden!
De ontbrekende stukken hebben wij in ons bezit. Het gaat ons er om, dat ze ook in úw bezit
zijn, zodat u er kennis van kunt nemen. Zo u dat wenst, kunnen wij u alsnog de complete
bijlagen bij het verweerschrift van het college van 15 mei 2012 toesturen.
Wel relevant is de brief van Krikken makelaardij van 4 april 2012, gericht aan de commissie van
de bezwaarschriften, omdat in die commissie - zo heeft de raad van Hellendoorn ons bericht - ons
bezwaarschrift behandeld zou worden. Deze brief van de heer Krikken ontbreekt evenwel in de
opsomming van de gemeente en is niet bijgevoegd.
Wij zenden u hierbij deze brief alsnog toe f Bijlage 1).
Relevante bijlagen zijn bij het verweerschrift van het college:
Bijlage 8, brief van Krikken makelaardij van 6 november 2010, met het taxatierapport van
8 november 2010;
Bijlage 12, brief van Krikken makelaardij van 27 april 2011 en
Bijlage 20, brief van Krikken makelaardij van 12 juli 2011.
Bijlage 8. die bij de ons toegezonden kopie van het verweerschrift van het college ontbrak, zenden
wij u hierbij eveneens toe, inclusief de bijbehorende bijlage, het taxatierapport van
8 november 2010 (Bijlage 2).
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zijn - zoals vermeld - graag bereid u
desgewenst alsnog de complete bijlagen bij het verweerschrift van het college van 15 mei 2012 toe te
zenden.
hoogachtend,

J . Piksen

H.A.D. Piksen-Otten

Bijlagen:
1. Brief Krikken makelaardij van 4 april 2012, ten behoeve van de commissie voor de
bezwaarschriften;
2. Brief Krikken makelaardij van 6 november 2010, met het taxatierapport van 8 november 2010.
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topie aan:
» het college van burgemeester en
wethouders
de raad van de gemeente H ellendoorn
Ĵ
Nijverdal, 4 april 2012

Betreft: reactie op raadsbesluit van 20 september 2011, nr. 10INT01143 en
aanvulling op gronden van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw A.J. Piksen
d.d. 2 februari 2012

Geachte commissie,
In november 2010 ben ik door de heer Piksen benaderd met het verzoek of ik zijn woning aan
de Olde Blenkestraat 21a wilde taxeren per peildatum 13 oktober 2003, rekening houdende
met de maximaal mogelijke bebouwing in de directe omgeving van de woning. Rekening
houdende met alle mogelijkheden en  onmogelijkheden kwam ik tot een waarde per 13
oktober 2003 van 6 405.000, en concludeerde dat de bestemmingswijziging van agrarisch
naar woningbouw in mijn beleving een nadeel van ^ 30.000, heeft opgeleverd. Ik heb mijn
taxatie nader toegelicht in mijn brief van 6 november 2010.

)

Groot was mijn verbazing toen de raad op 20 september 2011 besloot het advies van de
SAOZ te volgen dat uitging van een (veel te lage ü!) waarde voor de woning van de familie
Piksen per 13 oktober 2003 van C 294.000, en een planschadevergoeding van C 13.000,
voldoende vond.
Voorafgaand aan het raadsbesluit heb ik in de commissie Grondgebied mijn taxatie en de
hoogte van het door mij geconstateerde nadeel ook mondeling toegelicht. Behalve door de
fracties Christenunie en GemeenteBelangen voel ik mij door de overige fracties niet serieus
genomen, ik wil dan ook reageren op het raadsbesluit van 20 september 2011 en een
aanvulling geven op de gronden van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw A.J. Piksen
d.d. 2 februari 2012.
Na mijn taxatie vertelde de heer Piksen mij dat in het SAOZ advies was gesteld, dat er geen
contraadvies was en dat dát voor hem de reden was om mij als plaatselijke makelaar de
opdracht tot taxatie te geven, met als gevolg onkosten voor de heer Piksen. Helaas
constateerde ik dat in het raadsbesluit met mijn taxatie niets is gedaan. Een motivering van
het wél navolgen van het SAOZ advies en het niet ingaan op mijn taxatie ontbreekt.
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In de commissievergaderingen van 27 april en 6 november 2010 heb ik aangegeven, dat ook
een andere plaatselijke makelaar om advies kan worden gevraagd. Ook daar is niets mee
gedaan. Ik ben nog steeds van mening dat de waardering van de SAOZ niet juist is, dat kan ik
onderbouwen. Ik wijs ten overvloede nog op de WOZwaarderingen. Mijn taxatie ligt in lijn van
de WOZwaardering, die van de SAOZ sluit daar totaal niet op aan. Ik verwijs naar het
schema dat in het bezwaar van de heer Piksen is opgenomen.
Bij deze wil ik onderstaand nog een keer, zonder de namen te noemen, de WOZwaarden,
taxatie SAOZ en mijn taxatie vermelden. Ik hoop dat het u opvalt, dat er bij één reeks een
opmerkelijk bedrag staat:
WOZwaarden

Taxatie SAOZ

Taxatie Krikken

C 385.000,

C 294.000,»

Ê 405.000»

C 284.000»

É 272.000

É 285.000»

C 286.000,

C 270.000,

e 285.000»

ln welke reeks staat een opvallend bedrag? Juist!, bij A (de woning van de familie Piksen) en
wel de taxatie waarde van de SAOZ! H oe is deze waarde te verklaren ten opzichte van de
WOZwaarde en mijn taxatie en de SAOZ taxatie bij reeks B en C, de woning van
respectievelijk de heer en mevrouw Tromp en  heer en mevrouw Tigelhoff, nota bene 2/1 kap
woningen. Ik zou het niet weten! Ik ben benieuwd wat u hier mee doet; volgens mij is het niet
heel moeilijk
Geachte commissie; het verbaast mij telkenmale in niet geringe mate dat zowel de ambtelijke
kant en B &W, als vervolgens ook de Raad, blindelings het SAOZ advies volgen. Het is
zondermeer gerechtvaardigd op te merken dat het belang van de burger totaal niet serieus
wordt genomen en dat "men blijkbaar aandelen SAOZ" heeft. Ik heb herhaaldelijk aangegeven
dat het niet langer dan een week hoeft te duren en niet meer dan 6 500, hoeft te kosten om
een ter plaatste deskundige makelaar als onafhankelijk deskundige aan te wijzen. H et is toch
niet normaal een dergelijk belang van een van de burgers zo maar van tafel te vegen ?
Ik hoop, ik verwacht ook dat u de raad adviseert niet bij haar besluit te blijven en dus ook niet
het SAOZadvies te blijven volgen maar op mijn advies in te gaan voor de bepaling van de
planschadevergoeding.
In enen mijn advies opvolgen zou een te grote stap kunnen zijn. Laten we het dan in stapjes
gaan doen. Een ter/pìaatse deskundige makelaar inschakelen, ik noemde het eerder, is dan
een eerste stàp/Van de heer Piksen heb ik begrepen dat ook hij daarmee kan instemmen.

roerende zaken
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De heer A J . P i k s e n
Olde B l e n k e s t r a a t 2 1 a
7443 R G Hulsen

Nijverdal, 6 november 2010

K.V.K. 06077940

Geachte heer Piksen,

Laat ik beginnen op te merken dat ik zonder voorkennis van uw dossier ben overgegaan tot
het taxeren van uw woonhuis en zonder voorkennis de waardedaling heb vastgesteld. Nadien
verschafte u mij informatie waarop ik e e n reactie geef.
Dan Is het z o dat u mij op enig moment een lijstje overhandigde met daarop referentie
panden. Mijn reactie daarop kan kort zijn; het is e e n lijstje waar ik niet veel mee kan. In mijn
beleving zijn het heel slecht vergelijkbare panden e n is er enkel gezocht naar panden die de,
eveneens in mijn beleving verkeerde taxatiewaarde ad. š 294.000,~,moeten verdedigen. Dat
gaat natuurlijk niet. Ik zal kort e e n reactie geven op de genoemde panden.

(^)*

LMV

Akkerwinde 20 betreft een halfvrijstaand woonhuis, type 2/1 kap. Bovendien is het
pand a a n beide kanten geschakeld. Enerzijds męt e e n huis, anderzijds met e e n
garage. Bovendien ligt het huis in een nieuwbouwwijk v a n Nijverdal, "de Kruiden
wijk" en niet in dorp Hulsen, aan de rand van de bebouwing, grenzend aan
weilanden.
Olde Blenkestraat 21 betreft een a a n de doorgaande w e g gelegen vrijstaand
woonhuis. Q u a locatie veel minder dan uw pand. A l s w e dat verschil doorrekenen,
komen w e in de buurt. Overigens niet meer dan dat. A l s w e bij het kadaster nazien
welke huizen, 2/1 kapwoningen, verkocht zijn tegen welke prijs (zie de bijgevoeg
de bijlage), is de waarde van dit huis ook te laag.
Zevenblad 15 betreft een kleiner woonhuis in een nieuwbouwwijk van Nijverdal,
"de K ruidenwijk" en niet in dorp Hulsen, aan de rand v a n de bebouwing, grenzend
aan weilanden.
Kamperfoelie 39 is e e n in alle opzichten slecht vergelijkbaar huis: het is evenals
eerder genoemde panden in een andere woonomgeving gelegen, het ligt aan alle
kanten opgesloten met toch wel als meest in het oog springend nadeel de
bebouwing direct achter het woonhuis. Dat de waarde min of meer vergelijkbaar is
met uw woonhuis, heeft een heel andere reden.
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Guldoenroede 7 is een niet vergelijkbaar pand. Q u a ligging en met name ook qua
bouwaard, zijn de huizen totaal verschillend.
Dille 35 is een vrijstaand woonhuis aan e e n drukkere doorgaande weg. In dat
opzicht dus niet vergelijkbaar. Bovendien ligt het in een andere woonomgeving.
Daarnaast wil ik opmerken dat de genoemde waarde onjuist is.
Zonnedauw 20 is e e n vrijstaand woonhuis in e e n nieuwbouwwijk van Nijverdal,
"de Kruidenwijk", niet in dorp Hulsen a a n de rand van de bebouwing, grenzend
aan weilanden. Bovendien ligt dit huis in de directe nabijheid van huurwoningen.
Samenvattend: er is niet goed gezocht. Het is in mijn beleving veel eenvoudiger! Kijk
naar de huizen in uw directe omgeving. Het blijkt dat er in de afgelopen jaren meerdere
2/1 kap woningen verkocht zijn op een kleiner perceel. D e 2/1 kap woningen liggen
weliswaar aan een drukkere straat maar bieden aan de achterzijde ook een zekere mate
v a n privacy. Ik gaf eerder aan dat u als bijlage een opgave daarvan aantreft.
Daarnaast, en dat is misschien wel het allerbeste vergelijk, is er de W O Z aanslag v a n de
gemeente. Een waarde per 1 januari 2009 van š 3 8 5 . 0 0 0 , - . Ik vind die waarde aan de
lage kant, mijn taxatie-waarde is ŝ 4 0 0 . 0 0 0 ,  . D e eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik niet
kan zeggen dat de W O Z aanslag te laag is, ook kan de WOZtaxateur niet zeggen dat
mijn š 4 0 0 . 0 0 0 ,  te hoog is. "We hebben het beiden goed" zou je kunnen opmerken.
O m tot de waarde per 13 oktober 2003 te komen, is het zaak te kijken wat de prijs
ontwikkeling is geweest. Die ontwikkeling is in een percentage uit te drukken: de waarde
is in de periode 13 oktober 2003 tot september 2010 met 6,1 «/o gestegen. Cijfers van
oktober en november 2010 zijn nog niet beschikbaar. Die zullen overigens minimaal
afwijken. Als we de waarde a d . f 400.000, corrigeren, komen we op e e n taxatiewaarde
per 13 oktober 2003 v a n Ê 3 7 5 . 0 0 0 ,  E R V A N U I T G A A N D E D A T D E
O M G E V I N G S F A C T O R E N H E T Z E L F D E W A R E N A L S T HA N S H E T G E V A L .
Dat laatste is nu even het punt. De omgevingsfactoren waren niet hetzelfde. De
bestemming van het achter uw huis gelegen perceel, liet geen bebouwing toe als later
plaatsvond. Als ik uw woning per 13 oktober 2003 z o u moeten taxeren, rekening houdend
met de mogelijkheden die op het achtergelegen perceel bestonden, d a n kom ik uiteraard
tot een hogere waarde. Immers; de mogelijkheden waren beperkt: agrarische bebouwing
kon plaatsvinden, of een klein transformator huisje, etc. Vooral dus geen groot vrijstaand,
prominent aanwezig vrijstaand woonhuis op steenworp afstand met alle privacy verlies a l s
thans aan de orde. Daarnaast is er natuurlijk sprake v a n een enorm uitzichtverlies.
Voornoemde gevolgen van de bestemmingswijziging zijn natuurlijk het logische gevolg
van het feit dat uw percelen aangrenzend zijn en niet al te diep.
Als ik rekening houd met alle mogelijkheden en onmogelijkheden, schat ik per 13 oktober
2003 een waarde van ŝ 405.000,. Concluderend: de bestemmingswijziging
van
agrarisch naar woningbouw heeft in mijn beleving voor u een nadeel van ē 30.000,—
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opgeleverd. U moet zich realiseren dat we praten overeen woning van C 400 000,--.
Nadelige invloeden van buitenaf zoals we de bouw achter uw woonhuis toch mogen
beschouwen, hebben logischerwijs bij huizen in deze prijsklasse een groter gevolg als
wanneer we praten over goedkopere
woningen.
Dan een reactie op de kwestie omtrent prijzen van een vierkante meter grond. Een en ander
komt ook ter sprake in het S A O Z rapport op bladzijde 20. De gemeente Hellendoorn geeft
hieromtrent zelf het juiste antwoord. A l s u op dit moment een perceel in "De Heemtuin" koopt
van de gemeente, betaalt u per vierkante meter hetzelfde bedrag. Het is niet z o dat men voor
een 2/1 woning een ander prijs hanteert dan bij een vrijstaand woonhuis.
Als w e dit projecteren op uw kavel is het geenszins te rechtvaardigen een onderscheid te
maken tussen d e eerste meters en de laatste meters; een vrijstaand woonhuis behoeft
minimaal het aantal meters dat u bezit. Z o u , ik zeg "zou", er sprake zijn van een perceel van
1.800 m d a n is het een ander verhaal. Daar moet je wel onderscheid maken. De laatste
meters waardeer je dan lager.
2

Tot slot dit: ik wil niet onopgemerkt laten dat u tot op heden enkel te maken hebt gehad met
mensen die ik niet in de locale woningmarkt tegenkom. Ik wil vooral g e e n waarde-oordeel
over die m e n s e n uitspreken maar het is in mijn beleving heel gevaarlijk "ver van huis" iets te
zeggen over het prijsniveau van huizen. Mijn advies zou zijn dat d e gemeente ook een locale
makelaar in de hand neemt die voor haar gaat bekijken wat uw s c h a d e is. Volgens mij is er
geen dag nodig om tot e e n goed vergelijk te komen.

V e r t r o u w ^ d e v u hiermee^dídoendeie hebben geïnformeerd,
hoogad^téndf ., r /
s
1

B

raakelajnen tejsáíeur onroerende zaken

bijlage: kadastrale opgaaf referentie panden
taxatierapport Olde Blenkestraat 21a Hulsen
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E-mail: uwmakelaar@krikkenmakelaardij.nl
Internet: www.krikkenmakelaardij.nl

Kadata internet
kadaster

Woning transacties
Postcode 7 4 4 3 R G
Transactiedatum

16-12-2009

Postcode

7443RG

Woonplaats

NYVERDAL

Adres

OLDE BLENKESTR 13

Grootte (rrŕ)

300

Koopsom (C)

277500

Meer onroerend goed

J

Cultuurtekst

WONEN

Woningtype

K

Zakelijk recht code

VE

Belemmering

Transactiedatum

192008

Postcode

7443RG

Woonplaats

NYVERDAL

Adres

OLDE BLENKESTR 27

Grootte ( n ŕ )

255

Koopsom (ë)

240000

Meer onroerend goed

N

Cuftuurtekst

WONEN

Woningtype

K

Zakelijk recht code

VE

Belemmering

Transactiedatum

1112006

Postcode

7443RG

Woonplaats

NYVERDAL

Adres

OLDE BLENKESTR 17
1

Grootte (m )

300

Koopsom (ĉ)

300000

Meer onroerend goed

J

Cultuurtekst

WONEN

Woningtype

K

Zakelijk recht code

VE

Belemmering

Olde Blenkestraat 2 1 a te Hulsen

Uitgebracht op:

08-11-2010

Uitgebracht door:

Krikken Makelaardij
Grotestraat 150
7443 BN NIJVERDAL

Taxateur:

De heer B.G. Krikken

Telefoonnummer:

0548 - 611311

TAXATIERAPPORT
financiering woonruimte
model november 2002 vastgesteld door CHF,
LMV, NVM, RVT, VBO
Bi] dit taxatlerapport behoort het Normbiad Taxatlerapport financiering woonruimte november 2002.

ALGEMEEN
A.

OPDRACHT/OPNAME
Datum
opdracht
Naam
Adres

28-10-2010

opdrachtgever
opdrachtgever

De heer A.J. Piksen
Olde Blenkestraat 21 a
7443 RG Hulsen

Opdracht Is verstrekt
aan
Adres
opdrachtnemer

Krikken Makelaardij
Grotestraat 150
7443 BN NIJVERDAL

De taxatie

De heer B.G. Krikken

is uitgevoerd

Als makelaar
Ingeschreven

door

beëdigd
in het

op 15-02-1995 door de rechtbank/KvK
te Almelo als makelaar
register

Vastgoedcert te Rotterdam
kamer Wonen/MKB
onder nummer RMT06.609.3902
op 01-09-2006

Lid van

VastgoedPro Lidnummer 15066

Datum opname
B.

en

inspectie

01-11-2010

OBJECT
Type object

Het vrijstaande woonhuis met c v . , garage, ondergrond, erf en tuin, staande en
gelegen aan de

Adres
Postcode,

Olde Blenkestraat 21 a
Plaats

Object: Olde Blenkestraat 21 a te Hulsen

7443 RG Hulsen

08-11-2010

ParaarSxtfteur:
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C.

DOEL V A N DE TAXATIE
De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het object ten behoeve van

1.

Een beoordeling
van een aanvraag
(hypothecaire)
geldlening
bij

D.

WAARDERING
Wei object is per opnamedatum
Onderhandse

verkoopwaarde

opdrachtgever bekend,

getaxeerd op
vrij van huur en gebruik

« 400.000,00
Zegge: vierhonderdduizend euro
Executie waarde vrij van huur en gebruik
c 340.000,00
Zegge: driehonderdveertigduizend euro
Onderhandse verkoopwaarde
vrij van huur en gebruik per 13-10-V3
« 405.000,00
Zegge: vierhonderdvijfduizend euro
Executiewaarde
vrij van huur en gebruik per 13-10-V3
c 350.000,00
Zegge: driehonderdvijftigduizend euro
E.

V E R A N T W O O R D I N G EN AANSPRAKELIJKHEID

1.

Voorwaarden
Op deze taxatie zijn van toepassing

2.

Deze taxatie betreft uitsluitend een waardeoordeel ten behoeve van een hypothecaire geldlening. Voor de bouwkundige
inspectie, inclusief die van leidingen en
installaties wordt derhalve geen aansprakelijkheid aanvaard.
De aanwezigheid
van bodemverontreiniging is ondergetekende niet bekend; met de gevolgen van
eventuele aanwezigheid is bij deze t a x a tie geen rekening gehouden.

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 en (financiële) Instellingen voorzover deze met name onder A en C zijn genoemd.
Indien
onder C geen instellingen zijn vermeld beperkt de aansprakelijkheid zich tot de opdrachtgever en
de financiële instelling die op basis van dit rapport het object heeft gefinancierd.

Object: Olde Blenkestraat 21 a te Hulsen
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3.

Norm blad Taxatierapport: financiering w o o n r u i m t e
De taxateur
verklaart
de taxatie te heb
3a.
ben verricht, overeenkomstig
het N" orm
blad Taxatierapport
financiering
woon
ruimte november
2002", gedeponeerd
bij
de KvK te Utrecht
onder nummer
GV
6442

BIJZONDERE

AANDACHTSPUNTEN

Deze opsomming geeft enige conclusies uit het rapport weer die voor de financiering van het
object van belang kunnen zijn. Voor een goed beeld van het getaxeerde object blijft kennisname
van de integrale tekst van het rapport
noodzakelijk.
F.

IN D I T R A P P O R T K O M E N D E V O L G E N D E B I J Z O N D E R E
TEN VOOR

AANDACHTSPUN
Ja Nee

1.

Bij de taxatie zijn waardebeinvloedende
voren gekomen
(vraag
G.3)

2.

De aard of kwaliteit
ving (vraag
H.2b)

3.

De waarde wijkt
omgeving
(vraag

4.

De onderhouds
of bouwkundige
of "slecht" (vraag
LI)

5.

bijzondere

lasten

of beperkingen

naar

O

B

af van de objecten

in de directe

omge

O

M

in de directe

ū

B

als "matig"

ū

M

De te verwachten
kosten voor direct noodzakelijk
herstel
van achterstallig
onderhoud
bedragen meer dan 10 Zo van de getaxeerde
onderhandse
verkoop
waarde vrij van huur en gebruik (vraag 1.2)

ū

B

6.

Bij de taxatie
(vraag
3.2)

O

U

7.

Er is een indicatie
(vraag
K.l)

ū

M

wijkt aanmerkelijk

0

meer dan 25 Zo af van soortgelijke
H.2c)
staat

objecten

is op enig punt

beschreven

0

is negatieve

informatie

dat een ander

Object: Olde Blenkestraat 21 a te Hulsen
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in het object
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NADERE

GEGEVENS

G.

PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN

1.

Geraadpleegde informatie
Door de taxateur is de volgende informatie
-

Eigendomsbewijs

- Kadastraal
- Kadastraal
-

geraadpleegd
Ja.

plan

Ja, zie bijlage.

uittreksel

Ja, zie bijlage.

Overig

Provincie Overijssel inzake eventuele bodemverontreiniging.

2.
a.

Kadastrale omschrijving object
Het perceel/perceel
met
opstal(len),
kadastraal bekend (Gemeente
Sectie
Nummer)

3.

Bijzonderheden
Op basis van de geraadpleegde informatie acht de taxateur onder meer de volgende
beïnvloedende bijzonderheden
vermeldenswaardig

a.

T.a.v. het perceel Z perceel
opstallen (zie 2a)
- Volle/blote/gedeelde

Gemeente: Hellendoorn,
Sectie: B,
Nummer: 3156 en 3865,
4 are,
80 centiare,
Plaatselijk bekend: Olde Blenkestraat
21a te 7443 RG Hulsen (Nijverdal)

waarde

met

eigendom

Volle eigendom.

- Bijzondere erfdienstbaarheden,
bijzondere kwalitatieve
rechten en
verplichtingen
en overige
bijzondere
lasten en
beperkingen

Niet van toepassing.

- Overig

Niet van toepassing.

Object: Olde Blenkestraat 21 a te Hulsen
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4.

Nader onderzoek
De geraadpleegde
of de taxateur anderszins bekende informatie
geeft
aanleiding
om een nader onderzoek
naar de
privaatrechtelijke
aspecten te
adviseren

H.

OMSCHRIJVING OBJECT EN O M G E V I N G

I.
a.

Object
Nadere omschrijving

b.

Bouwaard,

c.
d.
e.

materialen

van het

en

object

Betreft een in dorp Hulsen gelegen,
uiterst solide vrijstaand woonhuis met
fraai aangelegde tuin.

constructie

Traditioneel gebouwd, pannen en
bitumineuze dakbedekking.

Bouwjaar/ouderdom
Gerealiseerde
verbouwingen

Nee.

Bouwjaar 1989.

aanzienlijke

renovaties,

Meest recent veranda I overkapping.

Indeling

Parterre: ruime hal met trapopgang,
toilet met fontein, kelder, woonkamer
(L-vormig), keuken, bijkeuken, vaste
trap naar ruimte boven garage, inpandig
bereikbare grote garage.
Ie Verdieping: overloop, 3 slaapkamers,
badkamer, kastenwand.
2e Verdieping: vaste trap naar
zolderkamer.

Indicatie

woonoppervlakte

en

inhoud

woonoppervlakte: ca. 150 m ,
inhoud; ca. 560 m
2

3

2.
a.

Omgeving
Wijk, stand,

b.

De aard of kwaliteit
wijkt aanmerkelijk
af
van de objecten in de directe
omgeving

Nee.

c.

De waarde
soortgelijke

Nee.

belendingen

Gelegen aan de rand van de bebouwing,
grenzend aan de weilanden,
In directe omgeving woningbouw.

wijkt meer dan 25 Zo af van
objecten in de
omgeving
0

Object: Olde Blenkestraat 21 a te Hulsen
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d.

De taxateur heeft omgevingsfactoren
waargenomen
die de
toekomstige
waarde-ontwikkeling
substantieel
kunnen beïnvloeden,
(bijv.
omliggende
industrie,
bouwplannen,
wijkontwikkeling,
planologische
ontwikkelingen)

I.
1.

ONDERHOUDSTOESTAND
Globaal kan de onderhoudsen bouwkundige
schreven

staat

van het object

- Binnenonderhoud

goed

- Buitenonderhoud

goed

- Bouwkundige
2.

Nee.

constructie

aldus

worden

om-

goed

Verwacht wordt dat de kosten voor direct
noodzakelijk
herstel van achterstallig
onderhoud meer bedragen dan 10 Zo van de
getaxeerde
onderhandse
verkoopwaarde
vrij van huur en gebruik

Nee.

0

Onder dergelijke onderhoudskosten wordt verstaan de kosten die direct gemaakt moeten worden
om verdere schade of vervolgschade aan het object te voorkomen. Bij de inschatting van de kosten voor herstel van achterstallig onderhoud is uitgegaan van uitvoering van de werkzaamheden
door derden
(professionelen).
3.

4.

Volgens opgave

van

zijn er aanschrijvingen
ex art.
14 t/m
20 Woningwet resp. een
vooraanzegging
daartoe:

Nee.

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

Nee.

Object: Olde Blenkestraat 21 a te Hulsen
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3.

VERONTREINIGING

1.

Geraadpleegde informatie
Ten aanzien van eventuele bodemverontreiniging
bronnen geraadpleegd

a.

Gemeente Z

b.

Gebruiker

c.

Gemeentelijke
tielijst

2.
a.

Bijzonderheden
De onder J. 1
geraadpleegde
informatiebronnen
hebben ten aanzien
van (eventuele)
bodemverontreiniging
de volgende informatie
opgeleverd

Z

- Historische

zijn door de taxateur de volgende

provincie

Overijssel, afdeling Bodem.

eigenaar

Nee.

Z provinciale

inventarisa-

gegevens

- Er is negatieve
ject of de directe

informatie
omgeving

informatie-

Nee.

Niet van toepassing.
over het
bekend

ob-

Nee.

b.

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

Nee.

c.

Ten aanzien van opslagtanks

geldt

- de taxateur heeft de aanwezigheid
een ondergrondse
of bovengrondse
slagtank
vastgesteld

van
op-

Nee.

d.

Er is een waardeverminderende
heid mogelijk
asbesthoudend
waargenomen

hoeveelmateriaal

Nee.

e.

Er bestaat aanleiding
om de
aanwezigheid van een waardeverminderende
hoeveelheid asbest in het object te veronderstellen

Nee.
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K.

EIGEN BEWONING E N / O F B E W O N I N G DOOR DERDEN (anderen dan de
eigenaar)

1.

Eigen gebruik
Volgens opgave van

Opdrachtgever

a.

wordt het object thans
door de eigenaar

b.

wordt het object
telijk
bewoond
door derden

thans geheel

of

c.

wordt het object

onbewoond

opgeleverd

2.

Bijzonderheden
Bijzonderheden
ten aanzien
bruik en de bewoning

3.

volledig

bewoond
gedeel-

Ja.
Nee.

Nee. niet van toepassing.

van het

ge-

Wordt als keurig beoordeeld.

De taxateur heeft signalen ontvangen
afwijken van de onder K.l.
gestelde
formatie

die
in-

Nee.

Waarneming

taxateur

ONDERBOUWING WAARDEOORDEEL
Toegepaste methodiek
De onderhavige
waardering is mede
gebaseerd op
Objectvergelijking
2.

3.

Ja, en wel aldus: raadplegen historie.

Courantheid
Bij aanbieding aan de markt tegen de
getaxeerde waarde zal deze waarde naar
verwachting
van de taxateur
kunnen
worden gerealiseerd
binnen een
termijn
van circa
Definities toegepaste w a a r d e b e g r i p p e n
De definities van de gebruikte
waardebegrippen
voor zover niet
vermeld In het
Normblad

Object: Olde Blenkestraat 21 a te Hulsen
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M.

PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN
Geraadpleegde informatie
Door de taxateur is gebruik gemaakt
de volgende
informatiebronnen

2.

van

Bijzonderheden
Op basis van de geraadpleegde informatiebronnen (zie M.l) en zijn plaatselijke kennis acht de
taxateur onder meer de volgende waardebeinvloedende bijzonderheden
vermeldenswaardig
Het object

is bestemd

voor gebruik

Bijzondere
vestigingseisen
en/of
bruiks- en/of verkoopbelemmerende
palingen
Toekomstige
gen

planologische

als

Woonhuis.
gebe-

Niet van toepassing.

ontwikkelin-

Niet van toepassing.

Wet voorkeursrecht gemeenten
Het object is belast met een
voorkeursrecht krachtens
de Wet
voorkeursrecht
gemeenten
(ex art. 2 of 8) of een voorstel daartoe (ex art. 6).
4.

Kadaster.

Monument
Volgens opgave

van

Nee.

Gemeente

is sprake van een (adviesaanvraag
voor)
aanwijzing,
dan wel
aanwijzingsbesluit
dan wel registerinschrijving
van het object
- als beschermd monument
of 6
Monumentenwet)

(ex art.

3, 4

Nee.

- tot beschermd stads- of dorpsgezicht
of
voorstel daartoe (ex art. 35
Monumentenwet)

Nee.

- tot door de gemeente
of de
provincie
verklaard beschermd
monument

Nee.
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N.
1.

NIEUWBOUW, VERBOUWING, VERBETERING
Er is sprake van

a.

Een in aanbouw

zijnd pand

Nee.

b.

Verbouwings-,
verbeteringsen/of
onderhoudswerkzaamheden
danwel
concrete plannen
daartoe

Nee.

O.

NADERE MEDEDELINGEN
- Keuken en sanitair
gedateerd.
- Buitenschilderwerk
uit te voeren.
BIJLAGEN

Tekeningen.

r.
i

Object: Olde Blenkestraat 21 a te Hulsen
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N o r m b l a d Taxatierapport f i n a n c i e r i n g w o o n r u i m t e n o v e m b e r 2 0 0 2
behorende bij het model "Taxatierapport financiering woonruimte''
vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO.
„ „
INLEIDING
Een financieringstaxatie beoogt de financier een beter inzicht te geven in de kwaliteit van het getaxeerde
object als zekerheidstelling voor een financiering. Die kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de waarde.
Ook de instandhoudinglasten kunnen een rol spelen (invloed op de betalingsdiscipline van debiteur,
toekomstige financieringsbehoefte e.d.).
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 financieringstaxatie op basis van het landelijk model: Taxatierapport financiering
woonruimte.
Dit normblad is van toepassing voorzover niet nadrukkelijk in het rapport anders is vermeld.
Bij de taxatie wordt rekening gehouden met een scala aan (wegings)factoren, informatiebronnen e.d.
Slechts een deel van bij de beoordeling betrokken gegevens is in het rapport opgenomen. De
beoordeling en de rapportage zijn afgestemd op het doel van de taxatie. De taxateur is gaarne bereid tot
het verstrekken van een nadere toelichting aan de opdrachtgever.
Voor zover ook informatie is ingewonnen bij derden zoals de gemeentelijke overheid, wordt dat in het
rapport expliciet aangegeven.
Met betrekking tot het getaxeerde object verklaart de taxateur dat hij, noch een kantoor of onderneming
waarbij hij direct of indirect enig belang heeft, betrokken is bij een financieringsaanvraag of transactie.
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, kadastraal uittreksel 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 en lidmaatschapsrechten coöperatieve vereniging doet de taxateur onderzoek
naar het bestaan van de belangrijkste periodieke en 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 op hoofdlijnen vergewissen
van de erfpachtvoorwaarden.
OMSCHRIJVING OBJECT EN OMGEVING
De taxateur verstrekt de financier een beeld van het object en zijn omgeving. De informatie wordt,
gegeven op basis van visuele waarneming en plaatselijke bekendheid van de taxateur.
ONDERHOUDSTOESTAND
Ten behoeve van de waardering vormt de taxateur zich een globaal beeld van de onderhoudstoestand
van het object als geheel. 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. De
onderhoudskosten zijn sterk afhankelijk van de wijze van uitvoering.
Bij de beoordeling van de onderhoudstoestand staan centraal de waarde bij vervreemding en het
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eventueel bestaan van buitengewone instandhoudingskosten. Gebreken die hierop niet van wezenlijke
betekenis zijn, blijven buiten beschouwing.
De taxateur doet onderzoek naar het eventueel bestaan van (vooraankondigingen tot) aanschrijvingen
(ex artikel 14 tot en met 20 Woningwet) als concrete omstandigheden duiden op het mogelijk bestaan van
dergelijke aanschrijvingen.
De taxateur zal een nader (bouwkundig) onderzoek adviseren als naar zijn oordeel twijfel of
onduidelijkheid bestaat over de bouwkundige of onderhoudstoestand.

14 van 16

VERONTREINIGING
De taxateur verricht geen technisch onderzoek naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater,
of naar materialen dieschadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen
die de waarde beïnvloeden.
In het rapport 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 de (overheids)instantie die ter plaatse de zorg
van het registreren van eerdergenoemde verontreinigingen op zich heeft genomen dan wel de door die
instantie uitgegeven inventarisatie (gids/ lijst) van (mogelijk) verontreinigde locaties.
Indien er geen melding wordt gemaakt van een negatief milieu-aspect betekent dit niet dat er geen
negatieve milieu-aspecten zijn.
Het feit dat er negatieve milieu-aspecten worden vermeld betekent niet altijd dat deze milieu-aspecten
bewezen zijn. Verder onderzoek kan gewenst zijn.
In met name oudere objecten kan sprake zijn van asbesthoudende materialen, die lang niet altijd bij een
taxatie kunnen worden opgemerkt.
ONDERBOUWING WAARDE-OORDEEL
Het rapport 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. Mocht de objectvergelijkingsmethode buiten beschouwing zijn gebleven, dan zal de taxateur dit
in het rapport motiveren. Tenzij in het rapport expliciet anders is aangegeven, hanteert de taxateur de
waardebegrippen zoals hierna gedefinieerd:
- Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur
De prijs, die bij onderhandse verkoop bij
en gebruik:
aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor
het onroerend goed meest geschikte wijze, na de
beste voorbereiding, door de meest biedende
gegadigde zou zijn besteed.
- Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde
staat:

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij
aanbieding in verhuurde staat en op de voor het
onroerend goed meest geschikte wijze, na de
beste voorbereiding, door de meest biedende
gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn
besteed.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik:

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop
volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van
huur en gebruik, door de meest biedende
gegadigde zou zijn besteed.

- Executiewaarde in verhuurde staat:

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop
volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in
verhuurde staat (met door de geldgever gegeven
toestemming), door de meest biedende gegadigde
zou zijn besteed.

PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN
De taxatie kan geen uitputtend planologisch onderzoek bevatten. De gegevens in het rapport mogen niet
als volledig worden beschouwd en zijn uitsluitend gebaseerd op de genoemde informatiebronnen. De
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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 OBJECT-PRESENTATIE
Het taxatierapport bevat ten minste één afbeelding van het object, waarbij bij voorkeur ook de omgeving
in beeld wordt gebracht.
CONTROLE BIJLAGE
Dit rapport is niet onderworpen aan een TMS validatie.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Toestandsdatum:

HELLENDOORN B 3156
Olde Blenkestraat 21 A 7443 RG NIJVERDAL
29-10-2010

K a d a s t r a a l object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:
Ontstaan op:

HELLENDOORN B 3156
3 a 47 ca
228831-488543
WONEN
Olde Blenkestraat 21 A
7443 RG NIJVERDAL
23-4-1992

Ontstaan uit:

HELLENDOORN B 2721 gedeeltelijk

1-11-2010
8:59:11

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale
registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
De heer Anne Johan Piksen
Olde Blenkestraat 21 A
7443 RG NIJVERDAL
Geboren op:
Geboren te:
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

23-05-1951
HELLENDOORN

Recht ontleend aan:
HYP4 ZWOLLE 5685/44
Eerst genoemde object in brondocument; HELLENDOORN B 2721 gedeeltelijk
Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Hendrika Aleida Delia Otten
Olde Blenkestraat 21 A
7443 RG NIJVERDAL
Geboren op;
Geboren te:
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan:

20-11-1951
WIERDEN
BSÁ 506/10009 ZLE d.d. 6-6-2005

Einde overzicht
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.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Toestandsdatum:

HELLENDOORN B 3865
Olde Blenkestraat NIJVERDAL
29-10-2010

K a d a s t r a a l object
Kadastrale aanduiding:
Grootte.'
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

1-11-2010
9:08:53

Ontstaan op:

HELLENDOORN B 3865
1 a 33 ca
228833-488551
ERF - TUIN
Olde Blenkestraat
NIJVERDAL
23-10-1998

Ontstaan uit:

HELLENDOORN B 3188 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale
registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
De heer Anne Johan Piksen
Olde Blenkestraat 21 A
7443 RG NIJVERDAL
Geboren op:
Geboren te:
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

23-05-1951
HELLENDOORN

Recht ontleend aan:
HYP4 ZWOLLE 9985/19
d.d. 20-5-1998
Eerst genoemde object in brondocument: HELLENDOORN B 3188 gedeeltelijk
Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Hendrika Aleida Delia Otten
Olde Blenkestraat 21 A
7443 RG NIJVERDAL
Geboren op:
Geboren te:
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan:

20-11-1951
WIERDEN
BSA 506/10009 ZLE d.d. 6-6-2005

Einde overzicht
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.

Uittreksel Kadastrale Kaart
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Aan dit uittreksel kunnen peen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor hBtkadasľer en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder net auteursrecht en het databankenrecnt
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Krikken Makelaardij
Van:

Voorst, van, L. (Linda) [L.v.Voorst@overijssel.nl] namens Bodem [Bodem@overijssel.nl]

Verzonden: maandag 8 november 2010 13:02
Aan:

Krikken Makelaardij

Onderwerp: Olde Blenkestraat 21a Nijverdal
Beste Jenine,
Van Olde Blenkestraat
21a te Nijverdal
heb ik geen gegevens in ons
bodeminformatiesysteem (BIS) aangetroffen.
Ook binnen een straal van 50 meter rondom het kadastrale perceel heb ik geen informatie
aangetroffen.
Voor de volledigheid wijs ik u erop dat ons BIS geen gegevens bevat met betrekking tot niet
ernstige gevallen van bodemverontreiniging. Het ontbreken van informatie in ons BIS wil
niet zeggen dat er op een locatie geen bodemverontreiniging aanwezig is.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Linda van Voorst

Medewerker Team Bodem

Eenheid Water en Bodem
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
telefoon 038 499 7861
www.overiissel.nl

—Oorspronkelijk bericht
Van: Krikken Makelaardij [mailto:uwmakelaar@krikkenmakelaardij.nl]
Verzonden: maandag 8 november 2010 11:53
A a n : Bodem
Onderwerp: Eventuele bodemverontreiniging
Geachte heer I mevrouw,
Ons is verzocht een taxatierapport op te maken betreffende onderstaande woning:
- Olde Blenkestraat 21a te 7443 RG Hulsen (Nijverdal), kadastraal
bekend Gemeente Hellendoorn, sectie B, resp. nummers 3156 en 3865.
Graag ontvang ik van u op korte termijn gegevens betreffende de bodemgesteldheid van
bovengenoemd perceel.
Bij voorbaat dankl
Met vriendelijke groet,

8-1 i-?nm

•Bericht
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Jenine Post
Krikken Makelaardij
Grotestraat 150
7443 B N Nijverdal
Tel.: 0 5 4 8  6 1 1 311
Fax: 0 5 4 8  6 2 0 120
Email:
Internet:

uwmakelaar@krìkkenrnakelaardij.nl
www, krikken makelaardij, nl

tm

Méér dòM, íôŷkĚĥ .

Deel je Droom op www.iiienoverijssel.nl

Het is mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten
zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen.
Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake
is van een besluit zal de vastgestelde versie per post aan u worden
toegezonden.
Indien er sprake Is van overige mededelingen adviseren wij u om bij
twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen.
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ALGEMENE CONSUMENTfcNVOORWAARDEN
Artikel 6 Einde van de opdracht
Deze Algemene Consumentenvoorwaarden VastgoedPRO
zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond
en Vereniging Eigen Huis in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal
Economische Raad en zijn In werking getreden per 1
februari 2010.
Deel 1. Algemeen
Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming en de uitvoering van een tussen een
consument en een makelaar gesloten overeenkomst van
opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in
Nederland gelegen onroerende zaken.
Artikel 2 Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Consument: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b. Makelaar: een bij VastgoedPRO aangesloten makelaar
dan wel het bedrijf van een bij VastgoedPRO aangesloten
makelaar;
c. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot
dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de
bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of
verhuur van onroerende zaken (Artikel 11 e.v.); de taxatie
van onroerende zaken (Artikel 18); vastgoedmanagement
(beheer) van onroerende zaken (Artikel 19) en de overige
door de makelaar te verrichten diensten;
d. Onroerende zaken: onder onroerende zaken worden ook
beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals
erfpacht en opstal;
e. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de
makelaar waaronder de courtage vermeld onder f;
f. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake
van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur
of verhuur van onroerende zaken;
g. Brancheorganisatie: VastgoedPRO
h. Geschillencommissie: de Geschillencommissie
Makelaardij van de Stichting Geschillencommissies voor
consumentenzaken;
i. Woning: een tot bewoning bestemde onroerende zaak.
Artikel 3 Algemeen en persoonlijk aanbod
1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de
consument bevat een duidelijke omschrijving van de
dienstverlening die de consument In kwestie mag
verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens het
honorarium voor de dienstverlening en de overige
condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de
consument, biedt de makelaar de consument de
gelegenheid daarover met hem in onderhandeling te
treden om tot een persoonlijk aanbod te komen.
3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke
persoonlijk aanbod schriftelijk of elektronisch In een
opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de
toepasselijkheid
van deze algemene voorwaarden wordt verwezen.
4 . Het persoonlijk aanbod dan wel het algemene aanbod
gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene
voorwaarden.
5. Bij het ontbreken van een door de consument
ondertekende schriftelijke of van de consument afkomstige
elektronische opdracht heeft de makelaar geen recht op
betaling van honorarium of onkosten, tenzij hij het
bestaan van de opdracht bij betwisting alsnog kan
bewijzen.
Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het
algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument.
Artikel 5 Duur van de opdracht
Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de
opdracht voor onbepaalde tijd.

1. De opdracht eindigt door:
a. vervuiling van de opdracht door de makelaar, tenzij er
sprake is van een contract dat naar zijn aard een
doorlopend karakter heeft (Artikel 19);
b. intrekking van de opdracht door de consument;
c. teruggaaf van de opdracht door de makelaar;
d. ontbinding door een van beide partijen;
e. overlijden van de consument.
2. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de
overeengekomen prestatie is geleverd of - in geval van
bemiddeling door de makelaar - de beoogde overeenkomst
tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem
verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een
woning door een consument is pas sprake van een
overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide
partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn
doet niet af aan zijn uit die opdracht voortvloeiende
verplichting om de consument bij de afwikkeling te
begeleiden. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve
totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens
een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is
van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook
het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
3. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een
opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, worden
ingetrokken. De consument is ter zake van een intrekking
nimmer schadeplichtìg. De makelaar heeft terzake wel
recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals
bedoeld in Artikel 17 en, indien en voor zo ver bij het
verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een
percentage van het loon. Het intrekken van een opdracht
dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te
geschieden.
4. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van
gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in leder
geval beschouwd: de in Artikel 12 lid 1 beschreven situatie
dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de
makelaar en de consument. De teruggaaf door de
makelaar dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
5. Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de
kant van de wederpartij sprake ís van een tekortkoming ín
de nakoming van de verplichtingen. De verklaring tot
ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te
geschieden.
6. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de
datum waarop de makelaar, respectievelijk de consument
de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de
Intrekking, teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of
de In die mededeling genoemde latere datum.
Artikel 7 Omzetbelasting, opeisbaarheid
1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende
kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
2. Tenzij anders overeengekomen zijn alle vorderingen
wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten
direct opeisbaar zodra de koop- of huurovereenkomst tot
stand is gekomen
of de opdracht Is uitgevoerd, dan wel deze om andere
redenen eindigt. Een en ander onverminderd het
bepaaldeln Artikel 14 lid 2.
Artikel 8 Algemene verplichtingen van de makelaar
1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht
naar beste weten en kunnen uit en met Inachtneming van
de belangen van de consument. Tenzij anders
overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden
nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen,

onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
2. De makelaar houdt de consument regelmatig op de
hoogte van de vorderingen.
3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor
schade die voorvloeit uít een toerekenbare tekortkoming
dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en
verzekerd te houden.
Artikel 9 Algemene verplichtingen van de consument
1. De consument verschaft de makelaar naar beste weten
en kunnen díe informatie die de makelaar nodig heeft voor
de uitvoering van de opdracht.
2. Het is de consument niet toegestaan buiten de
makelaar om activiteiten te ontplooien, díe de makelaar bij
het vervullen van zíjn opdracht kunnen belemmeren of zijn
activiteiten
doorkruisen.
Artikel 10 Betaling
1. De consument betaalt de makelaar voor de
dienstverlening conform de gemaakte afspraken.
2. De makelaar stuurt de consument een behoorlijk
gespecificeerde factuur waarin een redelijke
betalingstermijn wordt vermeld.
3. Indien de consument niet binnen de in de factuur
gestelde termijn betaalt, stuurt de makelaar hem een
betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid
wordt
geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de
herinnering te betalen.
4. Indien de consument ook aan de In lid 3 genoemde
betalingsherinnering geen gevolg geeft, Is hij in verzuim
en is de makelaar gerechtigd de wettelijke rente in
meerdering te
brengen.
5. De makelaar is na verloop van de in lid 3 genoemde
termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere
ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem
verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid
verbonden (buiten) gerechtelijke kosten zijn voor rekening
van de consument, tenzij de rechter of
geschillencommissie anders beslist.
6. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan
één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan
ook.
Deel 2. Bemiddeling
Artikel 11 Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten
De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het
geven van advies over en het voeren van
onderhandelingen. De opdracht tot bemiddeling kan
uitgebreid worden met onder meer de volgende diensten:
- bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om
tot de beoogde overeenkomst te komen;
- verzorging en begeleiding van bezichtigingen;
- beoordeling van de waarde van de betreffende
onroerende zaak;
- besteding van aandacht aan juridische, fiscale,
bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
- begeleiding bij de afwikkeling.
Voor de opdracht tot bemiddeling geldt dat de makelaar
tijdens of direct voorafgaand aan de opdracht, de
onroerende zaak minimaal eenmaal bezichtigd moet
hebben.
In plaats van een opdracht tot bemiddeling kan ook apart
een opdracht verstrekt worden. Onder aan de consument
te verlenen deeldiensten kan verder ondermeer worden
verstaan:
- opstellen van een koopovereenkomst zonder dat sprake
is van bemiddeling;
- opstellen van een huurovereenkomst zonder dat sprake
Is van bemiddeling;

- het invoeren van gegevens omtrent een onroerende zaak
In elektronische systemen, waaronder die via internet;
- het opstellen en laten plaatsen van advertenties;
- het ^rechercheren' van een onroerende zaak;
- het uitvoeren van een zoekopdracht voor een onroerende
zaak;
- het verzorgen van een aanvraag tot
huisvestingsvergunning, Nationale Hypotheek Garantie,
(overdragen van) subsidies, etc.
Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing
voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen
verzet.
Artikel 12 Verplichtingen van de makelaar
1. Het is de makelaar niet toegestaan meer dan één
bemlddelíngsopdracht te aanvaarden met betrekking tot
één en dezelfde onroerende zaak. Indien hij eerder een
bemiddelingsopdracht heeft ontvangen betreffende een
bepaalde onroerende zaak, kan hij een nieuwe opdracht
pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is
beëindigd. Indien uit twee of meer lopende
bemiddelingsopdrachten door de makelaar diensten
moeten worden verleend met betrekking tot een zelfde
onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de
ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de
andere opdrachtgever, dan dient de makelaar dit
schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn
opdrachtgevers. De makelaar Is in dat geval verplicht om,
uiterlijk op het moment dat het stadium van
onderhandelingen tussen beide opdrachtgevers wordt
bereikt, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit
overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten
wordt opgeschort dan wel beëindigd. Het is de makelaar
dus niet toegestaan om betreffende eenzelfde onroerende
zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten te
verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene
opdrachtgever In strijd is met het belang van de andere
opdrachtgever, ongeacht de wensen van de betrokkenen.
2. De consument wiens bemiddelingsopdracht op grond
van het In het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is de
makelaar geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd,
verschuldigd
met uitzondering van eventuele kosten zoals genoemd in
Artikel 17 die de makelaar reeds In opdracht van de
consument heeft gemaakt.
3. De makelaar Is niet gerechtigd tot het sluiten van
overeenkomsten namens de consument, tenzij deze
hiertoe een schríftelijke of elektronische volmacht heeft
verleend.
4. De makelaar houdt zich bij het uitvoeren van de
opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP) en de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (WWFT).
Artikel 13 Verplichtingen van de consument
1. Het is de consument, behoudens andersluidende
afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om
overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen
te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van
anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar
bij het vervullen van zijn bemlddellngsopdracht kunnen
belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
2. De consument werkt mee aan de vervulling door de
makelaar van de verplichtingen (bijvoorbeeld de
identificatie van de opdrachtgever) welke deze heeft in het
kader van de WWFT.
Artikel 14 Courtage
1. De consument Is de makelaar courtage verschuldigd
indien tijdens de looptijd van de bemíddelíngsopdracht een
overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot
stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het
gevolg Is van door de makelaar verleende diensten, tenzij
het een opdracht betreft van een opdrachtgever - koper of

- huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop
de opdracht betrekking heeft. Onder de totstandkoming
van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door
opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg
waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt
verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever
en/ of een derde en in verband daarmee de uitvoering van
de opdracht geen verdere voortgang vindt.
2. Tenzij anders overeengekomen is courtage ter zake van
bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak
eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de
onroerende zaak bij de notaris zonder dat de consument
over de periode tussen de verschuldigdheid van de
courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is
verschuldigd aan de makelaar. Wanneer vast staat dat een
tot stand gekomen overeenkomst niet leidt tot een
juridische levering van een onroerende zaak bij de notaris
en de makelaar recht heeft op courtage, is de courtage
vanaf dat moment opeisbaar.
3. Na beëindiging van de bemiddelingsopdracht als
bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub b t/m e is de consument
geen courtage verschuldigd Indien er een overeenkomst
met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt,
tenzij:
- de consument heeft gehandeld in strijd met het
bepaalde in Artikel 13;
- de makelaar genoegzaam bewijs levert dat de
totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot
de onroerende zaak het gevolg Is van dienstverlening van
de makelaar aan de consument tijdens de looptijd van de
opdracht.
4. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve
totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens
een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is
van een
opschortende of ontbindende voorwaarde, ís ook het recht
op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of
beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de
strekking hanteren.
5. Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst
door gebruikmaking door de koper van de wettelijke
bedenktijd (Artikel 7:2 BW) wordt beëindigd, vervalt het
recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.
6. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstíg het
bepaalde in lid 3 van dit Artikel ontstaat, heeft de
makelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen
deel van de
courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening
gehouden met reeds door de makelaar verrichte
werkzaamheden, het voordeel dat de consument daarvan
heeft en de grond
waarop de overeenkomst is beëindigd.
7. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot
uitvoering komt, behoudt de makelaar recht op volledige
courtage, tenzij de consument aannemelijk maakt dat de
nlet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar
tekortschieten (wanprestatie) van de makelaar.
Artikel 15 Berekening courtage koop en verkoop
1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat
partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover
partijen geen grondslag voor de berekening van de
courtage zijn overeengekomen,
gelden de navolgende leden van dit Artikel.
2. De courtage wordt berekend over de koopsom van de
onroerende zaak
3. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de
koper aan verkoper verschuldigd ís, exclusief de kosten en
rechten die op de overdracht vallen, zoals
overdrachtsbelasting,
notariële kosten en kadastrale rechten.

4. Indien over de koopsom BTW verschuldigd is, dan wel
deze In de koopsom Is inbegrepen, dan wordt de courtage
mede berekend over het bedrag inclusief genoemde
belasting tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in
aftrek te brengen.
5. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende
zaken wordt de courtage berekend over de koop- en
aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uít de
overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met
inbegrip van de BTW, tenzij de koper gerechtigd is de BTW
in aftrek te brengen.
6. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan
wel van een opstal op erfpachtgrond wordt de courtage
berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als
zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag
gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op
jaarbasis.
7. Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt
de courtage berekend over de koopsom van het
appartementsrecht.
8. Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van
een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende
zaken of van aandelen In onverdeelde eigendommen wordt
de courtage berekend over de koopsom van het
betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek
van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
9. Gelijkgesteld met koop- en verkoopovereenkomsten
worden voor de courtageberekening'.
- ruilkoop;
- huurkoop;
- koop en verkoop op afbetaling;
- koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting
tot levering bevat (economische eigendomsoverdracht);
- het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
10. Indien er roerende zaken In materiële zin en/of
vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht
of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen,
Inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door
partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de
courtage mede In rekening gebracht over de koopsom van
deze goederen en deze rechten.
Artikel 16 Berekening courtage huur en verhuur
1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat
partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover
partijen geen grondslag voor de berekening van de
courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende
leden van dit Artikel.
2. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot
onroerende zaken wordt de courtage berekend over de
huursom, met inachtneming van de overige hieronder
vermelde bepalingen.
3. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de
huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor
het enkel genot van de onroerende zaken voor het eerste
huurjaar.
4. De courtage wordt berekend over de huursom + BTW,
indien dit van toepassing Is, tenzij de huurder gerechtigd
is de BTW ín aftrek te brengen.
5. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar
aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het
eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van
de overeenkomst reeds bekend Is, terwijl dit kennelijk een
andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van
de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt
voor de berekening van de courtage in aanmerking
genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het
aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
6. Een gedeelte van een huurjaar wordt als geheel
huurjaar gerekend.

7. Gelijkgesteld aan huur- en verhuurovereenkomsten
worden voor de courtageberekening:
- pachtovereenkomsten;
- huur-ruilovereenkomsten;
- overeenkomsten tot ingebruikgeving;
- overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van
gebruik en bewoning;
- andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële
of operationele lease.
8. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of
vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden
gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede
begrepen de voor deze goederen overeengekomen
huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of worden
verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen,
Inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door
partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de
courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van
deze goederen en deze rechten.
Artikel 17 Kosten
1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument
bij een bemiddelingsopdracht de kosten die de makelaar
ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van
het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de
makelaar tevoren met de consument overleg te plegen en
afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te
leggen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht
wordt opgeschort of eindigt door Intrekking of anderszins.
2. De consument is ter zake van een intrekking nimmer
schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op
vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals in het vorige
lid bedoeld en, indien en voor zo ver bij het verstrekken
van de opdracht overeengekomen, op een percentage van
het loon.
Deel 3. Taxatie
Artikel 18 Taxatie
1. Taxatie van een onroerende zaak is het geven van een
waardeoordeel daarover aan de consument op grond van
aard, stand en ligging en de staat waarin de onroerende
zaak zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig
rapport hierover. Tenzij anders is afgesproken geschiedt
de taxatie volgens de geldende versie van het
taxatierapport financiering woonruimte dat is vastgesteld
door de representatieve organisaties in de branche. Een
taxatie dient door een makelaar in persoon te worden
verricht.
2 . Het taxatierapport dient te omvatten: de naam van de
consument, het doel van de taxatie, een korte zakelijke
omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens,
een oordeel over de waarde onder vermelding van de
soort daarvan, bijzondere omstandigheden waarmee
rekening Is gehouden, de datum waarop de taxatie Is
verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het
taxatierapport Is geen bouwkundig rapport.
3. Tenzij anders overeengekomen wordt het rapport aan
de consument uitgebracht. De makelaar stelt het rapport
niet te beschikking van derden tenzij hij toestemming
heeft
verkregen van de consument.
4 . De makelaar aanvaardt alleen ten opzichte van de
consument verantwoordelijkheid voor de inhoud van het
rapport, dus niet jegens derden.
5. Tenzij anders overeengekomen is de consument bij
opdracht voor taxatie het overeengekomen honorarium
verschuldigd zodra het rapport Is afgeleverd.
6. Indien de consument de opdracht tot taxatie intrekt
voordat deze is uitgevoerd, Is de consument voor de reeds

verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd.
Indien over de hoogte van deze vergoeding geen
afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te
worden vastgesteld. 7. De door de makelaar in het kader
van de taxatieopdracht noodzakelijk gemaakte onkosten
ter zake van reis en verblijf, leges en kadastraal
onderzoek zullen door de consument worden vergoed.
8. Bij taxatie ingevolge een aan meer makelaars
verstrekte opdracht wordt het tarief door iedere makelaar
in rekening gebracht.
9. Bij een opdracht aan meer makelaars gezamenlijk,
brengen deze gezamenlijk rapport uit. In dit rapport
komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking.
Slagen de makelaars er niet in tot gezamenlijke conclusies
te komen, dan treden zij in overleg met de consument
omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun
uiteenlopende conclusies voorkomen.
10. Het honorarium wordt berekend op grondslag van wat
partijen hierover overeengekomen zijn. Indien het tarief
afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder
taxatiewaarde verstaan:
a. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een
onroerende zaak: De getaxeerde waarde van de gehele
onroerende zaak;
b. Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of
van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De
getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat
lidmaatschapsrecht;
c. Bij taxatie van de waarde van opstallen op
erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met
de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het
getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat
gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op
jaarbasis;
d. Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één
soort waarde, of indien het voor het geven van het
gevraagde waardeoordeel noodzakelijk is tevens andere
soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het
rapport vermeld worden: De waarde waarvan de
overeengekomen bijbehorende tariefberekening de
hoogste uitkomst geeft;
e. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder
hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde,
tenzij deze lager Is dan de executiewaarde.
Deel 4. Vastgoedmanagement
Artikel 19 Vastgoedmanagement (beheer)
1. Vastgoedmanagement houdt In het verlenen van
diensten aan de consument met betrekking tot één of
meer onroerende zaken, die de instandhouding en de
exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal
rendement van de belegde financiële middelen. De
consument die opdracht tot vastgoedmanagement geeft,
kan zijn de eigenaar dan wel degene die de onroerende
zaken in bezit of anderszins onder zijn zeggenschap heeft.
2. De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële
als van technische of administratieve aard zíjn. De
onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot
het dienstenpakket van een vastgoedmanager:
- verzorging van de huurincasso;
- bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten
(administratieve verwerking, verrekening met huurders,
controle op de kwaliteit van de leveringen en diensten);
- verzorging van de betaling van kosten en lasten;
- werkzaamheden In verband met periodieke
huurprijswijzigingen;
- verzorging van het onderhoud (behandeling,
beoordeling en het doen verhelpen van klachten,
periodieke Inspectie, meerjarenplanning, verzorging van
controle en betaling van rekeningen);
- verzorging van het opnieuw verhuurd worden van
leegkomende gedeelten en andere activiteiten met
betrekking tot verhuurmutaties;
- verstrekking van adviezen.

3. Intrekking van een opdracht tot vastgoedmanagement
dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te
geschieden. Bij intrekking dient een opzegtermijn van
tenminste 3 maanden in acht te worden genomen.
4. De opdracht kan tevens omvatten het vervullen van de
functie van bestuur van een Vereniging van Eigenaren van
appartementsrechten of de functie van secretarispenningmeester van een coöperatieve vereniging tot
exploitatie van onroerende zaken.
Deel 5 Geschillenregeling en branchegarantie
Artikel 20 Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en makelaar over de
totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door de makelaar te leveren of geleverde
diensten, kunnen zowel door de consument als door de
makelaar worden voorgelegd aan de geschillencommissie
Makelaardij, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag
(www.degeschillencommissie.nl).
2. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor
schade is de geschillencommissie slechts bevoegd Indien
deze een financieel belang van 10.000 euro niet te boven
gaan.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts
in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht
eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar
heeft Ingediend.
4. Nadat de klacht bij de makelaar is ingediend, moet het
geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij
de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de
Geschillencommissie, is de makelaar aan deze keuze
gebonden. Indien de makelaar een geschil aan de
Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de
consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of
hij daarmee akkoord gaat. De makelaar dient daarbij aan
te kondigen dat hij zich na het verstrijken van
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de
rechter aanhangig te maken.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met
inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de
Eigen Huls.

Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij
wege van bindend advies. Voor de behandeling van een
geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde
Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te
nemen.
Artikel 21 Branchegarantie nakoming bindende
adviezen.
1. VastgoedPRO staat tegenover de consument borg voor
de nakoming van het door de geschillencommissie
uitgebrachte bindend advies, tenzij het bindend advies
binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing
wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de
rechter het bindend advies onverbindend verklaart in
kracht van gewijsde is gegaan.
2. Situaties van surséance van betaling en faillissement
zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het
geschil nog niet ter zitting is behandeld. Situaties van
bedrijfsbeëindiging zijn van de nakomingsgarantie
uitgesloten zolang het geschil nog niet aanhangig Is
gemaakt.
3. De consument kan schriftelijk een beroep doen op de
nakomingsgarantie nadat aantoonbaar is gebleken dat de
makelaar het bindend advies niet zelf nakomt, noch het
bindend advies binnen 2 maanden na verzending hiervan
ter toetsing aan de rechter voorlegt. De uitbetaling van
het bedrag geschiedt binnen een termijn van één
kalendermaand na ontvangst van het beroep onder
voorwaarde dat de consument zijn vordering op de
makelaar aan VastgoedPRO heeft overgedragen.
Deel 6 Afwijking en wijziging
Artikel 22 Afwijking
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel
elektronisch tussen de makelaar en de consument worden
vastgelegd.
Artikel 23 Wijziging
VastgoedPRO zal deze Algemene Voorwaarden slechts
wijzigen in overleg met de Consumentenbond en
Vereniging

