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Krikken Makelaardij GEMEENTE HELLENDOORN 
Beha rul; 

ZU Stf UA 

A/BStuk iTrefw.: 
Werkpr.. 
Kopie aan: 
Archief D / N. reeks/ V | Vertr.: 

Van: Krikken Makelaardij [bempkrikken@hetnet.nl] 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2011 13:16 

Aan: Krikken Makelaardij 

Onderwerp: t.a.v. Bert Krikken 

Geachte heer Piksen, 

Hierbij reageer ik op een aantal zaken die ik lees in de door u aangereikte documenten. 

Mijn reactie op de Nota voor Ben Wonder nummer 11INT01134 luidt als volgt 
De bais voor het advies is niet juist. 

de opmerking dat tijdens de inspraakreactie geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht 
is volledig onjuist, sterker nog: een van de belangrijkste punten is door makelaar Krikken aantoonbaar 
weerlegt. Immers: telkenmale wordt genoemd 
dat Krikken geen rekening houdt met de mogelijkheden die er waren. ZWART OP WIT geeft Krikken juist wel 
melding daarvan. Kortom; herhaaldelijk wordt daar de plank misgeslaan. Eerst dus al door op te merken dat 
Krikken er geen rekening mee houdt en 
in de nota dus de opmerking dat er geen nieuwe omstandigheden zijn. Dit argument kan dus van tafel. 

dat het inschakelen van een derde de procedure opnieuw zal vertragen is enerzijds onjuist opgemerkt 
anderzijds niet de keuze van de heer Piksen, ad. 1. als morgen een opdracht wordt gegeven dat binnen 2 
weken de opdracht in kwestie moet worden uitgevoerd, moet dat kunnen. 
ad. 2. om juist een vertraging te voorkomen, is door de Piksen voorgesteld te middelen de reactie was 
destijds dat kwaliteit voor tijd zou moeten gaan. Nu dus roepen dat het te lang zou duren, is in tegenspraak 
met eigen uitspraken. En, ik herhaal, het hoeft helemaal niet langer te duren. Kortom: ook dit arqument kan 
van tafel. 

Makelaar Krikken geeft graag nog even kort een reactie op het onderdeel INHOUD INSPRAAKREACTIE ook 
uit voornoemde nota. Er wordt opgemerkt dat Krikken een rekenmethode hanteert die niet gebruikelijk is In de 
planschade-procedures. Punt is echter dat de planschade deskundige dan wel de methode kan hanteren die 
in de planschade gebruikelijk is, HIJ TAXEERT HET PAND IN KWESTIE NIET GOED. En daar gaat het nu 
juist fout!! Als de waarde van het pand niet goed is, hoe kun je dan de juiste schade beoordelen ? Juist 
daarom is het al 
meer dan normaal om een derde taxatie te laten uitvoeren I Dat moet u zelf toch ook willen ? 

In het bijgevoegde model is een en ander duidelijk aan te tonen. Op voorhand dient opgemerkt te worden dat 
er een fout is geslopen in het overzicht. In de eerste kolom is per abuis de peildatum 1 / 1 / 1999 genoemd 
Dit moet zijn: 1 / 1 / 2009. Overigens doet dit in het geheel niet af aan mijn betoog: juist de reeks/behorende 
bij het object van de familie Piksen is een heel vreemde. Ik herhaal; de reeksen behorende bij dé fam Tromp 
en Tigchelhoff zijn een reeks met acceptabele verschillen. Ik zal nog een keer de reeksen noemen zonder 
een naam te plaatsen; het zal een ieder opvallen dat er een opmerkelijke tussen zit: 

a. 385 294 405 
b. 284 272 285 
c. 286 270 285 

Welke van de drie vertoont een heel opmerkelijk beeld ? Juist "a" ! 

Aanvullend kan worden opgemerkt dat Krikken bij de waardering telkenmale nauwelijks afwijkt van de WOZ 
waarden van van de SAOZ waarden. De enige waarde die afwijkt is de SAOZ waarde bij de familie Piksen 
peildatum 13 10 2003. Durf daar dan vraagtekens bij te plaatsen en 
laat een hertaxatie uitvoeren. Kosten nog geen € 500,-. Binnen 2 weken rapport boven W/ater Zo moeilijk is 
het toch niet. ^ J 
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A 
Woningwaarde 

Fam. 
A.J. Piksen 

B. Tromp 

G. Tigchelhoff 

WOZ 
Peildatum01/01/O9 
Incl. Nieuwbouw 
(Waardeverschil) 
€ 385.000,-

€ 284.000,-( 101.000,-) 

€ 286.000,- (99.000,-) 

Taxatie SAOZ 
Peildatum 13/10/03 
Max. Agra. Bebouwing 
(Waarde Verschil) 
€ 294.000,-

€ 272.000,- (€ 22,000,-) 

€ 270.00,- (€ 24.000,-) 

Taxatie Makelaar Krikken 
Peildatum 13/10/03 
Max. Agra. Bebouwing 
(Waarde Verschil) 
€405.000,-

€ 285.000,- (€ 120.000,-) 

€285.000,-(€120.000,-) 

Planschade vergoeding 

Taxatie 
Makelaar Krikken 
€ 30.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Taxatie 
SAOZ 
€ 13.000,-

€ 17.000,-

€ 17.000,-

B 
Planschade vergoedingen 

Fam. 
AJ. Piksen 

B. Tromp 

G. Tigchelhoff 

Taxatie 
Makelaar Krikken 
€ 30.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Taxatie SAOZ 
€ 13.000,-

€ 17.000,-

€ 17.000,-

Oplossing vergoedingen: 
Taxatie SAOZ + Krikken 
Delen door 2 
€43.000 : 2 = € 21.500,-

€42.000:2 = €21.000,-

€42.000:2 = €21.000,-


