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01.0 Waardebepaling 

Ondergetekende, ing. R.F.P. Merkies RT, Register-Taxateur van onroerende zaken, voor en 
namens Troostwijk Taxaties B.V., als zodanig aangewezen door Lindorff B.V., gevestigd te 
Breda, teneinde te waarderen 

het bedrijfsobject 
plaatselijk bekend als 

Schansdijk 5 
4655 TE De Heen 

verklaart, dat hij na bezichtiging en inspectie op 4 ju l i 2016 op basis van de in d i t rapport 
omschreven uitgangspunten en omstandigheden heeft gewaardeerd ter bepaling van: 

de marktwaarde, per 4 juli 2016, in totaal op een bedrag van: 

EUR 165.000,» 
Zegge: eenhonderdvijfenzestigduizend euro 

Aldus gedaan, te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap. 

De Heen/Amsterdam, 1: 

i n o / R . F * 

ju l i 2016 

ing/R.F .Ç. Merkies RT 
Register-Taxateur NRVT 
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02.0 Doel van de taxatie 

Opdrachtgever heeft op 29 juni 2016 schriftel i jk opdracht verstrekt, welke door Troostwijk 
Taxaties B.V. als externe taxateur is aanvaard tot taxatie van de in di t rapport omschreven 
onroerende zaken om inzicht te verschaffen in de waarde: 

- ten behoeve van een verkoopbeslissing. 

02.1 Uitgangspunten, bijzondere uitgangspunten 

Een uitgangspunt betref t een veronderstelling die voor waar wordt gehouden. 
Een uitgangspunt betref t fe i ten, voorwaarden of situaties die van invloed zi jn op het 
onderwerp of de methode van een taxatie, met betrekking tot welke is overeengekomen dat 
zij niet door de taxateur hoeven te worden geverifieerd in het kader van de 
taxatieprocedure. 

Een bijzonder uitgangspunt betreft een uitgangspunt dat ofwel veronderstelt dat de taxatie 
is gebaseerd op feiten die wezenli jk verschillen van de feiten die bestaan op de 
waardepeildatum of waarvan redeli jkerwijs niet kan worden verwacht dat een kandidaat
koper het zou hanteren op de waardepeildatum. 

Op verzoek van de opdrachtgever is er getaxeerd zijnde: 
- ontruimd, vr i j van huur en/of gebruik. 

Op deze taxatie zi jn geen bijzondere uitgangspunten, zoals specifieke ongebruikelijke of 
extreme veronderstellingen en/of situaties, van toepassing. 

02.2 Algemene opmerkingen 

- Deze waardering is mede to t stand gekomen na bezichtiging van de belangrijkste 
verbl i j fsruimten, technische ruimten en het exterieur van het object, rekening houdend 
met stand en ligging, omgeving, marktsituatie, bestemming, ouderdom, afmetingen, 
kwaliteit en functional i tei t , alsmede alle overige waardebepalende factoren (VPS 2), één 
en ander voor zover het nodig is om een taxatie te produceren die professioneel geschikt 
is voor het doel. 

- Wij nemen aan dat alle van belang zijnde informatie aan ons is verstrekt en dat deze 
informatie juist en volledig is. Voor zover mogelijk is de verkregen informatie geverifieerd 
en betrokken in de taxatie (VPS 2.9). Het rapport is met zorg samengesteld, doch 
aanvaarden wi j geen enkele aansprakelijkheid, indien mocht bli jken dat de verstrekte 
informatie onjuist en/of onvolledig is geweest. 

- Voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht zijn de uitgangspunten van de taxatie, in 
overleg met opdrachtgever vastgesteld (PS 2.6). 

•« Dit taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever 
en het taxatiedoel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid 
aanvaard bij gebruik door anderen dan de opdrachtgever, tenzij dit gebeurt met 
schrifteli jke toestemming van Troostwijk Taxaties B.V. Wij zullen zonder schrifteli jke 
toestemming van opdrachtgever dit rapport niet aan derden ter beschikking stellen. 

- Noch het gehele rapport, noch een deel daarvan, dan wel een verwijzing naar di t rapport, 
mag worden opgenomen in een andere verklaring of publicatie zonder de voorafgaande 
schrifteli jke toestemming van Troostwijk Taxaties B.V. ter zake van de vorm en context 
van een dergelijke verklaring en/of publicatie. 
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Troostwijk Taxaties B.V. heeft geen financiële voordelen uit de taxatieopdracht, anders 
dan het in rekening gebrachte honorarium. Het afgesproken honorarium is een vast 
bedrag en heeft geen directe relatie met de hoogte van de getaxeerde waarde. 
Troostwijk Taxaties B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen kunnen regelmatig 
opdrachten voor opdrachtgever verrichten. Indien Troostwijk regelmatig opdrachten voor 
opdrachtgever vervult, is jaarl i jkse financiële aandeel van opdrachtgever niet meer dan 
51 van de geconsolideerde jaaromzet van de groep, waarvan Troostwijk Taxaties B.V. 
deel uitmaakt (PS 2.8). 

Het opgenomen verkort overzicht waardeberekening(en) is bedoeld om opdrachtgever een 
indruk te geven van de waardeopbouw. 

Alle bedragen zi jn exclusief omzetbelasting, overdrachtsbelasting, enz. (voor zover van 
toepassing), tenzij anders vermeld. 

Als waardepeildatum geldt de datum van 4 ju l i 2016. 

Opdrachtnemer verklaart dat zij en/of een aan haar gelieerde vennootschap en/of haar 
medewerkers recenteli jk of binnen afzienbare termi jn niet betrokken is geweest c.q. 
wordt bij de gewaardeerde object(en) (in welke hoedanigheid dan ook), welke 
betrokkenheid eventueel kan leiden tot een belangenverstrengeling. Verder is er geen 
sprake van een persoonlijke relatie tussen taxateur en opdrachtgever. 

De taxatie is in alle gevallen mede uitgevoerd en/of samengesteld door professionele 
taxateurs die zi jn ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). 

Deze taxatie is uitgevoerd, voor en namens Troostwijk door de geregistreerde taxateur: 
ing. R.F.P. Merkies RT, registratienummer RT309245905. 

De uitvoerend taxateur verklaart te zi jn ingeschreven als register taxateur bij het 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en deze taxatie te hebben uitgevoerd in 
overeenstemming met de meest recente versie van de Algemene gedrag- en beroepsregels 
en het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed van het NRVT. 

Tevens verklaart de uitvoerend taxateur in het geval van een professionele taxatiedienst 
die valt onder het toepassingsbereik van het addendum Grootzakelijk Vastgoed van het 
NRVT te voldoen aan de additionele vereisten op het gebied van vakbekwaamheid, 
opleidingsvereisten en werkervaring. 

De uitvoerend taxateur verklaart over voldoende actuele lokale, nationale en 
internationale (naar gelang het geval) kennis van de specifieke markt te beschikken en de 
vaardigheden en inzicht te hebben om de taxatie vakbekwaam uit te voeren. 

Deze taxatie is op basis van de door uitvoerend taxateur aangeleverde informatie, 
gecontroleerd door geregistreerde taxateur: D.L. Bos RT, registratienummer 
RT658131294. 
Wij verwijzen voor meer informatie naar de in het rapport opgenomen 
plausibiliteitsverklaring. 

Taxateur staat onder doorlopend toezicht van het NRVT, waarbij wordt gecontroleerd in 
hoeverre de taxateurs zich houden en voldoen aan de door het NRVT aan hem/haar 
gestelde vereisten. Op basis hiervan kan onderhavig rapport worden onderzocht op 
conformiteit met deze standaarden. 

Voor meer informatie inzake de NRVT wordt doorverwezen naar: h t tp : / /www.nrv t .n l . 
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Deze taxatie is uitgevoerd in overeenstemming met de verplichte regels en voorschriften 
in de RICS taxatiestandaarden ("Red Book"), laatste uitgave (2014), zoals voorgeschreven 
door de Royal Institution of Chartered Surveyors. De taxateur is ter zake professioneel 
gekwalificeerd zoals bedoeld in PS 2.3 van deze standaarden. Deze taxatie is een 
onafhankelijk en objectief waardeoordeel (PS 2.4). 

De professionele standaarden en taxatievoorschriften van RICS voldoen aan de principes 
en definities van de International Valuation Standards (per 1 januari 2014). RICS gaat 
ervan uit dat een taxatie die voldoet aan deze standaarden en voorschriften ook zal 
voldoen aan de IVS. De International Valuation Standards Council (IVSC) publiceert de 
International Valuation Standards, waarin internationaal aanvaarde taxatieprincipes, -
procedures en -definities zi jn vastgelegd. In de waardering is uitgegaan van de meest 
recent gepubliceerde editie (IVS 2013). 

De bijlagen maken een integraal onderdeel uit van het taxatierapport. 

Troostwijk heeft een Code of Conduct, waarin een beschrijving wordt gegeven van de 
uitgangspunten en ethische gedragingen die door de Troostwijk Groep en gelieerde 
ondernemingen worden aangehouden. 

Troostwijk Bedrijfseconomische Taxaties is vanaf ju l i 2003 ISO 9001 gecertificeerd onder 
certif icaatnummer 634191. Deze certif icering houdt in dat kwaliteitsmanagement van 
toepassing is op al onze interne processen. Conform ISO hebben w i j een 
klachtenprocedure. Onze kwaliteitsmanager is u graag van dienst. Uw opmerkingen kunt u 
richten aan de heer A.J. van Gelderen (kwaliteit@troostwijk.nl). 

Geraadpleegde bronnen: 
« Troostwijk Research 
« NVM databestanden 
« BAG-viewer 
. www.ruimtel i jkeplannen.nl 
« Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers 
. Troostwijk Taxaties rapport 221746003 d.d. 25 maart 2014 
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03.0 Basis van waarde 

Marktwaarde (IVS 2013) 
"Het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een 
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden 
overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de part i jen met kennis van zaken, prudent en 
niet onder dwang zouden hebben gehandeld." 

03.1 Market ingbeperking(en) 

Opinie van de verwachte opbrengst bij een executor ia le verkoop ex a r t i ke l 3:268 BW 
Binnen de richtl i jnen van de International Valuation Standards Council (IVSC), dan wel de 
richtl i jnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is het niet toegestaan voor 
haar taxateurs om de term "executiewaarde" te hanteren. Een taxatie ten behoeve van de 
zekerheidstelling voor leningen dient namelijk in overeenstemming te zi jn met de 
International Valuation Standards (IVS). 

Volgens deze standaarden mag de term "executiewaarde" niet als waardebegrip worden 
toegepast omdat een aantal essentiële elementen uit het marktwaardebegrip ontbreken en 
het de markwaarde basis ontzegt. Bij een executoriale verkoop is er geen sprake van een 
bereidwillige verkoper en vaak geen sprake van een goed geïnformeerde koper en 
behoorlijke marketing. Daarentegen is vaak wel sprake van enige vorm van dwang. 

Binnen het financieringsbeleid van veel Nederlandse banken wordt nog waarde gehecht aan 
de term "executiewaarde". Derhalve heeft opdrachtgever ons uitdrukkeli jk verzocht een 
opinie te geven over de verwachte opbrengst bij een executoriale verkoop ex artikel 3:268 
BW. Gelet op bovengenoemde beperkingen kunnen w i j slechts een opinie geven en geen 
waarde. Verder is deze opinie slechts van toepassing op de opnamedatum. Door 
opdrachtgever kan geen aanspraak worden gemaakt op de afgegeven opinie. Zowel de 
marktomstandigheden, de verkoopomstandigheden en het verkoopproces kunnen afwijken 
van hetgeen is aangenomen en vastgesteld op de opnamedatum. 

Er is geen constante in de t i j d tussen de getaxeerde marktwaarde en de opinie inzake de 
mogelijke opbrengst bij een executoriale verkoop ex art ikel 3:268 BW. 

Bij het vaststellen van de verwachte opbrengst bi j een executoriale verkoop wordt door de 
taxateur rekening gehouden met de nodige kosten van de veiling zoals de kosten voor de 
plokpenning, proceskosten (waaronder zaalhuur en marketing), verhoogde notariskosten en 
een risico-opslag. De kosten en de risico-opslag worden in mindering gebracht op de 
verwachte opbrengst. De risico-opslag wordt bepaald door de beperkte verkoopperiode, het 
gebrek aan informatie voor de koper, de niet-bereidwill ige verkoper en verschillende andere 
factoren. 

03.2 Waarder ingsmethodieken 

Op basis van het doel van de taxatie zi jn de volgende waarderingsmethodieken gehanteerd, 

Uitgangspunt bij de marktwaarde op basis van de markthuur kapitalisatiemethode is de bruto 
markthuur van de verhuurbare oppervlakten van het object. De waarde van het object wordt 
bepaald door kapitalisatie van de bruto en/of netto markthuur (bruto markthuur verminderd 
met objectgebonden lasten). 
De markthuur wordt bepaald door vergelijking van aanbod en/of gerealiseerde transacties 
met soortgelijke objecten (comparatieve methode) en stoelt op beoordeling van de markt, 
de locatie en het object zelf en is gebaseerd onder meer op marktomstandigheden (vraag en 
aanbod), economische omstandigheden (rente, inf lat ie, enz.), locatie (omgeving, 
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bereikbaarheid, infrastructuur, voorzieningen en ontwikkelingen) en kwaliteit van het object 
(bouwaard, kwali teit , staat van onderhoud en gebruiksmogelijkheden). 

De kapitalisatiefactor is de reciproque van een marktconforme bruto en/of netto 
rendementseis. Dit rendement is onder meer afhankelijk van beoordeling van de markt, de 
locatie en het object zelf en is gebaseerd op onder meer dezelfde factoren als hiervoor 
genoemd. 
Voorts is rekening gehouden met kosten van instandhouding, aanpassing of renovatie, 
overdrachtsbelasting en notariskosten. 
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04.0 Het object 

04.1 De onroerende zaken 

Het bedrijfsobject onder meer bestaande uit een tweetal bedrijfshallen, parkeerplaatsen, 
erf en ondergrond. 

Plaatselijk bekend als: Schansdijk 5 te De Heen 

Volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in 
Nederland, wordt het object als volgt kadastraal aangeduid: 

Grootte 

Gemeente Sectie Nummer a ca Omschrijving 

Steenbergen A 267 7 65 wegen 
Steenbergen A 333 9 79 terrein (akkerbouw) 
Steenbergen A 523 6 87 bedrijvigheid (industrie) 
Steenbergen A 525 35 95 bedrijvigheid (industrie) erf - tuin 
Steenbergen E 639 3 terrein (natuur) 

Totaal groot 63 26 

Uit de door het kadaster verstrekte gegevens bl i jkt dat bovengenoemde percelen het 
eigendom zi jn van Re App Groep B.V., gevestigd te Halsteren. 

Publiekrechtelijke Beperkingen 
Op perceel 639 zi jn zakelijke rechten gevestigd als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht door Waterschap Brabantse Delta, gevestigd te Breda. 

Besluit op basis van monumentenwet 1988. Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen). Ontleend aan: HYP4 15458/7 reeks BREDA d.d. 24 april 2006 en 
HYP4 15470/18 reeks BREDA d.d. 22 mei 2006. 

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of beperkende bepalingen 
Voor zover waarneembaar voor de taxateur en/of beperkte titelrecherche, dan wel volgens 
mondelinge informatie van de eigenaar, zi jn er geen significante bezwarende bepalingen of 
erfdienstbaarheden gebleken, anders dan een juridische vastlegging van de fei tel i jke 
situatie. 

De taxateur heeft verder geen titelonderzoek naar eventueel andere aanwezige zakelijke 
rechten gedaan. 
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04.2 Samenstelling/Indeling en oppervlakte 

Aan de hand van informatie verstrekt door opdrachtgever en eigen inschatting ter plaatse 
bl i jkt het object samengesteld uit de volgende onderdelen en circa oppervlakten: 

Bruto vloer Verhuurbaar 
Onderdeel Bouwjaar oppervlak ín vloeroppervlak 

m 2 in m 2 

Bedrijfsruimte 1980 371 346 
Kantoor 1964 74 , 68 
Garage 1964 32 ' 28 
Bedrijfsruimte 1964 769 737, 
Kantine/opslag 1964 88 80 
Berging 1964 23 19 

Totaal 1.357 1.278 
Bron: eigen berekeningen 

De bovenstaande oppervlakten zi jn indicatief berekend en derhalve geen meting conform 
NEN 2580 van het Nederlands Normalisatie-instituut. 

De bruto vloeroppervlakte (BVO) van een ruimte of van een groep van ruimten is de 
oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande 
scheidingsconstructies, exclusief gebouwgebonden buitenruimten. 

De verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van een ruimte of van een groep van ruimten is de 
oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de 
desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, waar gelijke gebouwfuncties aan 
elkaar grenzen, wordt gemeten to t het hart van de betreffende scheidingsconstructie. 

04.3 Gebruik'/verhuursituatie 

Het object was ten t i jde van de opname commercieel buiten gebruik, echter niet ontruimd. 
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05.0 Omgevingsfactoren 

05.1 Locatie, stand en ligging 

Oordeel locatie: matig. 
Het object is gelegen in de buurt Heense polders in de w i jk De Heen. 

05.2 Bereikbaarheid 

Oordeel bereikbaarheid: redeli jk. 
De bereikbaarheid per eigen vervoer is redeli jk. 
De afstand tot de dichtstbi jzi jnde op- en afr i t van en naar autosnelweg A4 bedraagt circa 3 
kilometer. 
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is slecht. 

05.3 Parkeermogel i jkheden 

Oordeel parkeermogelijkheden: goed. 
Parkeren is mogelijk op het eigen terre in. 

05.4 Voorzieningen 

Oordeel voorzieningen: matig. 
Voorzieningen als winkels, scholen, horeca, kunsť /cul turele instellingen zi jn niet (in de 
nabije omgeving) aanwezig. 
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06.0 Markt 

06.1 Marktbenadering 

Bedrijfsruimtemarkt Zuid-Nederland 
De zuideli jke provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland tel len gezamenlijk bijna vier 
miljoen inwoners. De belangrijkste provincie wat betreft inwoneraantal en werkgelegenheid 
is Noord-Brabant. Noord-Brabant te l t in totaal bijna 2,5 mil joen inwoners en is goed voor 
ruim 1,2 mil joen banen. Limburg te l t bijna 560.000 inwoners en 510.000 banen. Zeeland 
tenslotte te l t ruim 380.000 inwoners en 170.000 banen. 
De gunstige ligging ten opzichte van de Randstad, de Rotterdamse haven, belangrijke 
transportassen over de weg (zowel noord-zuid als west-oost) zorgen er voor dat de sector 
handel en transport een belangrijke werkgelegenheidsfunctie heeft in de regio. Van de top-
10 logistieke hotspots in Nederland liggen er vier in Zuid-Nederland: Venlo/Venray, West-
Brabant, regio Tilburg en de as Oss-Eindhoven. 
Ook het aandeel van de sectoren bouw en industrie in de werkgelegenheid is boven 
gemiddeld. In totaal is ruim 2096 van de werkgelegenheid terug te vinden in deze sectoren. 
Van de totale voorraad bedrijventerreinen in Nederland bevindt circa 3596 zich in Zuid-
Nederland. Met name West-Brabant (ca. 4.900 hectare), Zeeland (ca. 4.200 hectare) en 
Noord- en Midden-Limburg (ca. 3.800 hectare) hebben een grote voorraad 
bed ri j venterrei nen. 

Kerncijfers 

Bronnen: CBS, Lisa, Provincie, bewerking 
Troostwijk 

Demografie Regio NL 
Aantal inwoners 
Bevolkingsgroei 2016¬
2040 

3.996.908 

1,096 
5,196 

Werkgelegenheid 
Aantal banen 1.897.410 
96 Bouw en industrie 20,21 16,296 
96 Handel en transport 23,596 22,796 
Banengroei 2014 -1,096 -0,996 
Banengroei 2009-2014 -4,296 -2,796 
Aantal vestigingen 332.850 
Bedrijventerreinen 
Voorraad netto in ha. 24.747 
Uitgeefbaar terrein in 
ha. 3.274 
Waarvan direct 
uitgeefbaar 2.119 

Aanbod en opname in Zuid-NL in m2 (x 1.000) 

4.500 -

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

.000 I 
2011 2012 2013 2014 

" Aanbod ultimo « Opname 

2015 

Verdeling aanbod naar subregio ultimo 2015 Verdeling opname naar subregio 2015 

W 4 X - 1956 

2090 

6X 2X 

i Regio Den 
Bosch 

' Regio 
Eindhoven 

' Regio 
Tilburg 

' West-
Brabant 

1 Nrd- en 
Mid.-
Limburg 
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Gemiddelde gerealiseerde huurprijs per m2 Beleggingsvolume in č min. 
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Verdeling beleggingen naar subregio 2015 
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Regio Den 
Bosch 

Regio 
Eindhoven 

H U E ! 2015 
van tot van tot 

Beste locaties 8,50 10,25 8,00 10,25 
Overige 
locaties 9,50 13,75 9,50 13,25 

Regio Tilburg Grootste gebruikstransacties 2015 

' West-Brabant 

Nrd- en Mid.-
Limburg 

Zuid-Limburg 

Zeeland 

Plaats Huurder/koper 
Eindhoven Menlo 70.000 
Venlo PVH Europe 60.000 
Tilburg Dobologic 52.550 
Moerdijk Transportbedr. 51.400 
Tilburg ID Logistics 45.000 
Raamsdonksveer Dome 38.573 
Heijen Arvato 31.875 
Tilburg XPO Logistics 27.375 
Zevenbergen Schenker 24.234 
Tilburg Producent 21.000 

Grootste beleggingstransacties 2015 
Plaats Bouwjaar Type Opp. 

(m
2

) 
Koopsom (C 
min) 

BAR (v.o.n.) in 
1 

Tilburg 2000 logistiek 81.350 54,2 6,75 - 7,50* 
Tilburg 2014 logistiek 51.050 46,0 6,00 - 6,75* 
Tilburg 2013 logistiek 48.105 40,8 6,25 - 7,00* 
Helmond 2007 logistiek 50.000 40,0 6,50 
Tilburg 1991 logistiek 45.000 33,7 6,25 - 7,00* 
Oud Gastel 2009 logistiek 44.000 29,4 6,50-7,25* 
Zevenbergen 2000 logistiek 56.300 28,9 6,75 - 7,50* 
Venlo 2015 logistiek 32.640 27,5 6,25 - 7,00* 
Eindhoven 1996 logistiek 30.000 25,0 6,50 
Oostrum Lb 2015 Bedr./kantoor 24.000 23,0 7,00 - 8,00* 

* betreft bandbreedte waarin het bruto aanvangsrendement naar schatting l igt 
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Ontwikkelingen en toekomstverwachting 
Begin 2016 stond er ruim 4 miljoen m 2 bedrijfsruimte te koop of te huur in Zuid-Nederland. 
Dit is een lichte daling van 196 ten opzichte van begin 2015 toen er ruim 4,1 miljoen m 2 in 
aanbod stond. Het grootste deel van het aanbod ligt in Noord-Brabant, circa 3 miljoen m 2 . 
Het aanbod in Noord-Brabant nam met gemiddeld 396 af ten opzichte van begin 2015. De 
grootste daling werd genoteerd in West-Brabant, waar het aanbod met 1 596 afnam tot 
845.000 m 2 . Ook in de regio Tilburg was sprake van een daling van 596 tot 587.000 m 2 . In de 
regio's Den Bosch en Eindhoven steeg het aanbod met respectievelijk 396 en 796 tot 777.000 
m 2 en 825.000 m 2 . Het aanbod in Limburg l iet een stijging zien van 496. Dit werd veroorzaakt 
door een toename van het aanbod in Zuid-Limburg met 1696 tot 352.000 m 2 . In Noord- en 
Midden-Limburg daalde het aanbod met 396 tot 508.000 m 2 . In Zeeland tenslotte was sprake 
van een stijging van het aanbod met 1396 tot 173.000 m 2 . 
Ruim een vi j fde van het aanbod bestaat uit logistieke bedri j fsruimte. In totaal werd er begin 
2016 ruim 920.000 m 2 logistieke bedrijfsruimte aangeboden in Zuid-Nederland. Dit is een 
daling van 2196 ten opzichte van 2015. Alleen in de regio Eindhoven en Zeeland was sprake 
van een stijging van het aanbod. De grootste daling van het aanbod van logistieke 
bedrijfsruimte was in West-Brabant (-3396 tot 278.000 m 2 ) . Maar ook de regio's Noord- en 
Midden-Limburg (-2896 tot 100.000 m 2 ) en Tilburg (-2996 tot 137.000 m 2 ) noteerden een 
aanzienlijke daling. 
De vraag naar bedri j fsruimte in Zuid-Nederland is in 2015 licht gestegen. In totaal werd er 
circa 696 meer bedrijfsruimte verhuurd of verkocht in 2015. In 2015 werd er vr i jwel even veel 
logistieke als niet-logistieke bedrijfsruimte verhuurd of verkocht, respectievelijk 646.000 m 2 

en 647.000 m 2 . Er werd vooral meer bedrijfsruimte opgenomen in de regio's Noord- en 
Midden-Limburg (+4196 tot 200.000 m 2 ) en West-Brabant (+2S96 tot 379.000 m 2 ) . In de regio's 
Zeeland (-2396 tot 29.000 m 2 ) en Zuid-Limburg (-3796 to t 76.000 m 2 ) was juist sprake van een 
sterke daling van de opname. 
De stijging van de opname in Zuid-Nederland komt vr i jwel geheel voor rekening van een 
toename van de vraag naar logistieke ruimte (+1296). Een groot deel van de opname van 
logistieke ruimte betrof nieuwbouw (bouwjaar na 2013), circa 257.000 m 2 of 4096. Circa 2596 
van de opname betrof moderne (bouwjaar na 2000) logistieke ruimte. De opname van niet-
logistieke bedrijfsruimte (+196) bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2014. 
Negen van de t ien grootste transacties in 2015 betrof logistieke ruimte. De drie grootste 
transacties betrof allen nog te realiseren dan wel in aanbouw zijnde logistieke ruimte. De 
grootste transactie van niet-logistieke ruimte betrof de verhuur van een op- en overslag hal 
in Tilburg van 21.000 m 2 . 
De huurprijzen lieten een licht positieve ontwikkeling zien in 2015 in Zuid-Nederland. 
Gemiddeld lagen de gerealiseerde huurprijzen (exclusief logistiek) ruim 596 hoger ten 
opzichte van 2014. Waar de gemiddelde gerealiseerde huurprijs in 2014 nog C 38,-- per m 2 

bedroeg, steeg dit naar C 40,-- per m 2 in 2015. Hierbij dient nog wel opgemerkt te worden 
dat de huurprijzen sterk afhankelijk zi jn van de locatie en de staat van het pand. De 
samenstelling van de verhuurde panden kan wat betreft kwali tei t , locatie en ligging per jaar 
sterk verschillen, wat een sterke invloed op de gemiddelde gerealiseerde huurprijs heeft. 
Het gemiddelde huurprijsniveau in Zuid-Nederland ligt met C 42,50 per m 2 het hoogst in de 
regio Eindhoven. Het laagste niveau wordt gerealiseerd in Noord- en Midden Limburg met 
C 36,50 per m 2 . In de overige regio's l igt het gemiddelde huurprijsniveau rond de C 40,-- per 
m 2 . Zeeland is veel meer een eigenaar/gebruikersmarkt. Gemiddeld genomen worden er 
meer kooptransacties dan huurtransacties geregistreerd in Zeeland. 
De huurprijzen voor logistieke ruimte in Zuid-Nederland liggen grotendeels tussen de C 30,--
en C 57,50 per m 2 . De hoogste prijzen worden gerealiseerd in West-Brabant, Eindhoven en 
Venlo/Venray. 
In totaal werd er voor ruim C 470 mil joen in de bedrijfsruimtemarkt belegd in 2015. Hiermee 
heeft Zuid-Nederland een aanzienlijk aandeel in het totale beleggingsvolume in Nederland 
(C 1,1 mil jard in 2015). Het fei t dat logistiek een belangrijke plaats in neemt in Zuid-
Nederland is een verklaring voor het hoge beleggingsvolume. Beleggers zi jn vooral 
geïnteresseerd in logistiek vastgoed op één van de logistieke hotspots in Nederland. De 
beleggingen in logistiek vastgoed in Zuid-Nederland bedroegen C 400 miljoen (2014: 390 
mil joen), 8596 van het totaal. 
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De bruto aanvangsrendementen (kosten koper) voor niet-logistiek vastgoed lagen in 2015 
gemiddeld tussen de 896 en 10,2596 voor de beste locaties in Zuid-Nederland. Op de overige 
locaties gold een bandbreedte van 9,596 tot 13,2596. Voor sterk verouderde leegstaande 
bedrijfsruimte kunnen de fictieve aanvangsrendementen nog aanzienlijk hoger liggen. De 
kans dat deze objecten (zelfs tegen sterk gereduceerde prijzen) alsnog worden verhuurd 
wordt steeds kleiner. Veelal rest sloop en nieuwbouw als enige optie. De verkoopprijzen van 
dergelijke objecten ligt dan ook vaak tegen het grondprijsniveau aan. 
De bruto aanvangsrendementen voor logistiek vastgoed zi jn voor het topsegment in 2015 
licht aangescherpt. Inmiddels worden al weer aanvangsrendementen onder de 796 
geregistreerd. Dit geldt vooral voor langjarig verhuurde nieuwbouwobjecten. De vraag naar 
dergelijke objecten is groot, terwi j l het aanbod relatief beperkt is. Hierdoor lopen de 
prijzen op en dalen de aanvangsrendementen. 
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zi jn voor 2016 positief. De verwachting is 
dat de economie over heel 2016 een lichte groei van 1,896 zal laten zien. Onzekere factoren 
bli jven geopolitieke ontwikkelingen (onder andere de spanningen in het Midden-Oosten), de 
vluchtelingenproblematiek in Europa en de tegenvallende economische groei van opkomende 
economieën als China en Rusland. 
Zowel consumenten als bedrijven zi jn positiever ten opzichte van een jaar eerder. De 
consumentenbestedingen en investeringen door zowel consumenten als bedrijven laten een 
positieve ontwikkeling zien. De verwachting is dan ook dat de vraag naar bedrijfsruimte in 
2016 opnieuw een (lichte) stijging zal laten zien. Door de toegenomen vraag zal het aanbod 
stabiel bli jven tot l icht dalen. De huurprijzen zullen een stabiel beeld laten zien, met 
mogelijk een lichte stijging voor moderne (nieuwbouw) objecten op de beste locaties. 
Beleggers zi jn ook positiever en zijn weer bereid om te investeren. De vraag b l i j f t gericht op 
moderne (nieuwbouw) objecten en dan vooral logistieke ruimte. Het aanbod van dergelijke 
objecten is echter beperkt. Hierdoor kunnen de bruto aanvangsrendementen voor het 
topsegment mogelijk wat aanscherpen. Aan de onderkant van de markt zullen de prijzen 
laag en aanvangsrendementen hoog bl i jven. 

Vooruitblik 2016 
Aanbod Opname Huurprijs Beleggingsvolume BAR 

Moderne (logistieke) - W i l 
ruimte 
Middensegment - W i l 
Verouderde 7I 71 
bedrijfsruimte 

Referent ies 
Thans worden onder meer de volgende objecten aangeboden en dienen als referentie: 

Opper Vraagprijs 
Adres Gebruik vlakte Bouwjaar per m 2 Huur/Koop 
Rijksweg 73, Nieuw-Vossemeer Bedrijfsruimte 2.650 1970 225 Koop 
Veerstraat 20, Oud-Vossemeer Bedrijfsruimte 987 1985 253 Koop 
Schelde-Rijnweg 10, Tholen Bedrijfsruimte 717 1986 174 Koop 
Strijmaden 9, Roosendaal Bedrijfsruimte 238 1960 238 Koop 

Bij de referenties dient te worden opgemerkt dat in tot het object Rijksweg 73 een perceel 
grond hoort van bijna 30.000 m 2 met een agrarische bestemming wat echter wel voorzien is 
van verharding en halfverharding. 

Ter vergelijking met het bovengenoemde, zi jn onderstaand de waardegegevens van het 
gewaardeerde object samengevat: 

Adres Totale oppervlakte (m2) Markthuur per m z Taxatiewaarde per m 2 

Schansdijk 5 1278 m 2 C 15 m 2 C 129 m 2 
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In vergelijking met de referenties heeft het getaxeerde een relatief lagere waarde. Dit 
wordt veroorzaakt door de agrarische bestemming in plaats van een algemene 
bedrijfsbestemming, als ook de aanwezigheid van asbesthoudende dakbeplating en de 
mogelijke aanwezigheid van een restverontreiniging olie onder de opstallen. 

06.2 Toelichting op de waardering 

Sterkte/zwakte analyse 

Sterkte Zwakte 

Deelverhuur mogelijk 

i Goedkope vestigingsmogelijkheid 

Beperking in gebruiksmogelijkheden als gevolg 
1 van vigerende (agrarische) bestemming 
Asbesthoudende dak beplating 
Mogelijk restverontreiniging olie onder 
opstallen 

Omschrijving van het object 
Het object is gelegen in het buitengebied in de wi jk De Heen (buurt Heense polders), naast 
Fort Henricus. 
Het betreft een tweetal vrijstaande bedrijf sob jecten, bestaande uit twee bedrijfshallen 
waarvan één met een gedeelteli jke entresolvloer alsmede zeer sober uitgevoerde inpandige 
kantoorruimte. 
Het geheel ingericht to t kantoorruimten, kantine, werkplaats, magazijn en opslag. 

De bedrijfshallen dateren uit 1964 en 1980 en hebben een eenvoudige en gedateerde 
uitstraling. De (nok)hoogten van de bedrijfshallen bedragen circa 6,60 m 1 en 7,80 m 1 . De 
bedrijfshallen zi jn goed toegankelijk door middel van diverse overheaddeuren. De daken 
lekken hemelwater via de deels kapotte kunststof l ichtstraten. 

Het buitenterrein is grotendeels verhard door middel van betonplaten en er is voldoende 
ruimte voor het manoeuvreren met vrachtwagens. 

Courantheid 
De courantheid van het object wordt door ons ingeschat als zeer beperkt. Uit hoofde van de 
vigerende bestemming is sprake van zeer beperkte gebruiksmogelijkheden, omdat er een 
agrarische bestemming Bedrijf-2 met functieaanduiding Loonwerkbedrijf van toepassing is. 
Verder verkeren de opstallen in een zeer matige staat van onderhoud en bestaan de daken 
uit asbesthoudende beplating (met een saneringsverplichting/Asbestbesluit 1.1.2024) en is er 
in beperkte mate tevens sprake van daklekkages via de kunststof l ichtstraten. In het 
verleden zi jn er ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest en bestaat er het risico van 
(resterende) bodemverontreiniging onder de opstallen. 
Aangezien er geen kostenopgave voorhanden is van nog mogelijk resterende 
bodemvervuiling, is voor de waardering een PM post opgenomen. Dienaangaande wordt 
tevens verwezen naar de in de bijlage opgenomen rapporten van het Bodemloket.nl. 

De verkoopmogelijkheden worden derhalve ingeschat als matig/moeizaam. Baas Makelaars 
uit de regio heeft het object een fl inke t i j d in portefeuil le gehad maar heeft het object, om 
voornoemde redenen, niet kunnen verkopen. 
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07.0 Overige informatie 

07.1 Publiekrechtelijke aspecten 

Bestemming 
Volgens informatie van de gemeente/www.ruimteli jkeplannen.nlvis de bestemming van de 
grond beschreven onder het bestemmingplan Buitengebied Steenbergen, goedgekeurd op 24 
september 2015. 

Dit plan geeft aan de onderhavige grond de bestemming Enkelbestemming bedrijf 2 (art 8). 
Een agrarisch verwant bedri jf of een agrarisch technisch hulpbedrijf in de vorm van een 
loonwerkbedrijf. 

Volgens het bestemmingsplan is het bebouwingpercentage maximaal 60^. De toegestane 
hoogte is 7 respectievelijk 11 meter. 
Gelet op de fei te l i jke situatie en terreinindeling zi jn er nauwelijks uitbreidings
mogelijkheden op eigen terrein. 

Volgens digitale informatie van www.ruimteli ikeplannen.nl was ten t i jde van deze taxatie 
geen voorbereidingsbesluit van kracht. 

Bij de waardering is ervan uitgegaan dat het huidige gebruik in overeenstemming is met de 
bestemming(voorschriften), resp. bi j afwijkingen dat ontheffing is verleend door de 
gemeente, dan wel een projectbesluit is genomen. 

De volledige publiekrechteli jke vereisten bij vestiging c.q. bouw zijn niet onderzocht. Met 
betrekking tot de vereiste omgevingsvergunning, is geen onderzoek verricht, zodat de 
bovenstaande gegevens als indicatief beschouwd moeten worden. 

07.2 Milieuaspecten 

Bodemgesteldheid 
Wij hebben geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen of 
materialen in de bodem (grond, grondwater of waterbodem), die ingevolge de thans 
geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak schadelijk zi jn voor mens, mil ieu, of 
gebouwen, respectievelijk naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde zouden kunnen 
beïnvloeden. Indien er geen melding wordt gemaakt van negatieve milieuaspecten betekent 
dit niet dat er geen negatieve milieuaspecten zouden kunnen z i jn . Nader onderzoek kan 
gewenst z i jn. 

Negatieve milieuaspecten kunnen op korte of langere termi jn van invloed zijn op de waarde. 
Bij de waardering is hiermede geen rekening gehouden en is uitgegaan van de f ict ie "naar 
huidige maatstaven zonder beperkingen geschikt voor het huidige gebruik". 

Baas Makelaars heeft ons gewezen op het fei t dat er in het verleden ondergrondse en 
bovengrondse brandstoftanks aanwezig zijn geweest. De mogelijkheid bestaat dat er 
restverontreinigingen onder de opstallen aanwezig zi jn. Het risico van een 
restverontreiniging van brandstoffen onder de opstallen is in de waardering als PM post 
opgenomen. 

Wij adviseren ter verkrijging van zekerheid omtrent de milieukundige staat van de bodem 
onder de opstallen om een bodemonderzoek uit te (laten) voeren. 

00226054001, Schansdijk 5, 4655 TE De Heen 15 



Opmerkingen 
Troostwijk Taxaties was ten t i jde van de taxatie niet in het bezit van een recent rapport 
bodemonderzoek. 

Er is bij de taxatie geen (nader) onderzoek verricht naar de aanwezigheid van archeologische 
vondsten. Er is bij de taxatie van uitgegaan dat zich in de bodem geen archeologische 
vondsten bevinden, tenzij anders vermeld. 

Asbest 
Bij de inspectie van het object is globaal onderzocht (voor zover visueel waarneembaar) of 
er asbest en/of asbesthoudende materialen zi jn gebruikt die naar huidige inzichten en 
maatstaven mogelijk gevaar kunnen opleveren. 
De dakbedekking van de beide opstallen is asbesthoudend en dient in het kader van het 
Asbestsluit voor 1.1.2024 vervangen te worden conform de thans geldende asbestrichtlijn. 

07.3 Globale onderhoudstoestand 

Hierna wordt een globale indicatie van de onderhoudstoestand gegeven, gebaseerd op 
globale visuele inspectie van het geheel (waarvan destructief en meer specialistisch 
onderzoek buiten beschouwing is gelaten) en in relatie tot de ouderdom van het object. 
Het is uitdrukkeli jk geen indicatie van de bouwkundige staat van het object en uitsluitend in 
het kader van een waardeoordeel. De onderhoudstoestand van niet-genoemde onderdelen is 
in de algemene beoordeling begrepen. 

Het object verkeert naar het geheel genomen in een matige staat van onderhoud. 
De onderhoudsindicatie van diverse bouwonderdelen voor zover van belang voor de 
waardebepaling is als volgt: 

Omschrijving Onderhoudsindicatie Opmerkingen 

Vloeren redeli jk 
Constructie matig 
Gevels * matig 
Kozijnen matig 
Daken/dakbedekkingen * slecht deels lek en asbesthoudend 
Binnenwanden matig 
Plafonds n.v.t. 
Overige afwerkingen matig 
Installaties (E en W) redeli jk 
Buitenterrein redeli jk 

"voor zover visueel waarneembaar 

De aanwezige installaties zi jn niet gecontroleerd op de werking daarvan. Bij de waardering is 
ervan uitgegaan dat de in het gewaardeerde aanwezige installaties, tenzi j anders vermeld, 
normaal functioneren en geschikt zi jn voor het gebruik. Wij hebben geen onderzoek verricht 
naar de aanwezigheid van de Legionellabacterie. Bij de waardering is derhalve geen rekening 
gehouden met de eventuele aanwezigheid daarvan. 

Bij de waardering is ervan uitgegaan dat alle eventuele garanties ten aanzien van de bouw, 
opleveringen, onderhoudstermijnen e.d. kunnen worden overgedragen aan een eventuele 
verkrijger. 
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Wij adviseren ter verkrijging van zekerheid omtrent de bouwkundige staat een nadere 
bouwtechnische keuring uit te (laten) voeren door een bouwkundig specialist. 
Met de gebruikte termen wordt het volgende bedoeld: 

Onderhoudsindicatie Beschrijving 

Uitstekend Nieuwbouwkwaliteit op basis van een gedegen ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Zeer 
incidenteel kan een gebrek voorkomen ten gevolge van een calamiteit (bijvoorbeeld 
vandalisme), maar niet door veroudering. 

Goed Invloeden vanuit het gebruik, weer en wind manifesteren zich in lichte mate. 
Het bouwdeel-element is "ingelopen", de "nieuwigheid" is er duidelijk af. Functievervulling 
is zonder meer gewaarborgd. 

Redelijk Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste echte gebreken 
zoals houtrot, corrosie e.d. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk 
op gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de functievervulling opgetreden zijn. 

Matig Het verouderingsproces heeft het bouwdeel-element duidelijk in zijn greep. De beste tijd 
is voorbij, het einde nadert. Storingen in de functievervulling komen plaatselijk voor en/of 
zijn reeds meerdere malen voorgekomen. 

Slecht Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. Regelmatig komen 
ernstige gebreken voor. De functievervulling van het totaal is niet meer gewaarborgd. Het 
einde is in feite bereikt. 

07.4 Beknopte bouwkundige omschrijving 

Ruwbouw 
Vloeren 
Constructie 
Gevel 
Dak 
Dragende wanden 

beton 
1 staal 

metselwerk 
stalen zadeldakconstructie 
metselwerk 

Afbouw 
Vloeren 
Gevel 
Gevelopeningen 
Dak 
Dakopeningen 
Afwerking binnenwanden 
Plafonds 
Trappen 
Sanitaire ruimten 

cement dekvloeren 
schoonwerk binnen 
bezet met enkel glas 
asbesthoudende dakplaten 
kunststof l ichtstraten (deels kapot) 
schoonwerk/onafgewerkt 
niet nader afgewerkt (onderkant vloer/dak) 
hout 
normaal sanitair 

07.5 Technische installaties en voorzieningen 

Elektrotechnische installaties 
Elektrische instal latie, inclusief armaturen 
Krachtstroominstallaties 
Werktuigbouwkundige installaties 
Gas-, water-, rioolaansluitingen 
Rioolstelsel 
Warmwatervoorzieningen 
Verwarmingsinstallatie 
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Overige voorzieningen 
De vaste betimmeringen en afwerkingen 
Handbedienbare overheaddeuren 
Inbouwkeukens, pantry 
Klinkerbestrating/beton en betonplaten 
Hekwerken 
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08.0 Algemene uitgangspunten 

Inleiding 
De beschikbare tijd en het kostenaspect brengen met zich mee dat aan het onderzoek en de rapportage van de taxatie grenzen moeten 
worden gesteld. Bij de taxatie wordt rekening gehouden met een scala aan (wegings)factoren, informatiebronnen, enz. 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/taxateurs zijn gaarne bereid tot het verstrekken van een nadere toelichting aan de opdrachtgever. 

Algemeen 
Tenzij in het rapport anders vermeld, gelden onderstaande clausules: 
1. De waardering is gebaseerd op visuele inspectie en opname door één of meer deskundigen, rekening houdend met onder meer 

ligging, bouwaard, bestemming en onderhoudstoestand op het moment van de taxatie. 
2. In het kader van de opdracht is dit taxatierapport geen technisch inspectierapport, doch slechts een financiële waardering. 

Nadrukkelijk is geen sprake van een bouwkundige keuring. Derhalve is geen diepgaand onderzoek gedaan naar de bouwkundige dan 
wel technische staat van de getaxeerde zaken. Door Troostwijk wordt ervan uitgegaan dat deze zaken naar behoren functioneren. 

3. Met eventuele bij visuele inspectie niet zichtbare gebreken kan geen rekening worden gehouden, zodat deze niet in de waardering 
worden betrokken en Troostwijk daarvoor niet aansprakelijk is. 

4. De waardering is mede gebaseerd op door de opdrachtgever of derden verstrekte gegevens. 
5. Bij de waardering is ervan uitgegaan dat, tenzij in dit rapport uitdrukkelijk anders vermeld, alle eventueel van overheidswege 

vereiste goedkeuringen of vergunningen met betrekking tot het getaxeerde aanwezig zijn, respectievelijk kunnen worden verkregen 
en zonder het maken van extra kosten. 

6. Tevens is ervan uitgegaan, dat uit (vorenbedoelde) wetten, maatregelen, regelingen of verordeningen geen bijzondere 
publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke beperkingen voortvloeien, die de waarde van het getaxeerde beïnvloeden. 

7. Er is geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke 
vorm dan ook of hoe ook genoemd, tenzij anders vermeld. 

8. Tenzij anders vermeld, is ter zake geen bijzondere informatie ingewonnen en is geen uitgebreid onderzoek verricht naar voorgaande 
aankomsttitels, waaruit eventuele zakelijke rechten van derden anders dan opgegeven zouden blijken. Er is evenmin onderzoek 
gedaan naar mogelijke andere rechten van derden uit overeenkomst die op de desbetreffende zaken zouden kunnen rusten. Tevens 
is er geen uitgebreid planologisch onderzoek gedaan, zodat de in het rapport vermelde gegevens als indicatief beschouwd moeten 
worden. 

9. Tenzij anders vermeld, is bij de waardering geen rekening gehouden met eventueel voor het milieu of de gezondheid schadelijke 
effecten die bij gebruik van één of meer van de getaxeerde zaken zouden kunnen optreden en die de waarde van de zaken zouden 
kunnen doen verminderen. 

10. De waardering gaat uit van de getaxeerde zaken als één geheel. Indien zaken afzonderlijk of binnen een andere samenstelling zullen 
worden gewaardeerd, kan de waarde afwijken van de in het rapport vermelde waarde. 

11. Troostwijk is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik door derden (of van gebruik voor andere doelen dan 
waarvoor deze zijn opgesteld) van het door Troostwijk opgestelde rapport of akte. 

12. Troostwijk aanvaardt met inachtneming van het voorgaande ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid 
jegens anderen dan de opdrachtgever. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor niet originele rapporten wordt door ons 
nadrukkelijk uitgesloten. 

13. Troostwijk zal het rapport niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij zulks geschiedt op verzoek van de opdrachtgever dan wel 
met goedkeuring van de opdrachtgever op een verzoek van Troostwijk. Het op verzoek van de opdrachtgever aan derden ter 
beschikking stellen van het rapport doet niet af aan het feit dat wij jegens derden geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

14. Voor zover de taxatie in verband staat met een financieringsaanvraag, garandeert Troostwijk dat zij niet betrokken is bij de daaraan 
ten grondslag liggende (ver)kooptransactie. 

Beperking Aansprakelijkheid 
1. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Troostwijk, is Troostwijk niet aansprakelijk en niet gehouden tot 

enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan 
personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. 

2. Gelet op de aard, inhoud en strekking van de opdrachten gegeven aan Troostwijk, zal de totale aansprakelijkheid van Troostwijk 
voor de door de opdrachtgever geleden schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, in 
ieder geval zijn gelimiteerd tot tienmaal het bedrag van het aan de desbetreffende opdracht verbonden en door partijen 
overgekomen honorarium, courtage, taxatieloon of iedere andere beloning, exclusief omzetbelasting en exclusief in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, met dien verstande dat in alle gevallen steeds als maximum zal hebben te gelden 
het bedrag waarvoor in het desbetreffende geval recht op uitkering bestaat vanwege de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) 
van Troostwijk. 

3. Troostwijk is in geen geval aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de onderhoudstoestand zelf of later 
geconstateerde niet zichtbare gebreken. 

4. Troostwijk is in geen geval aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in 
het algemeen, hetzij afkomstig van de opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het 
algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. Troostwijk is tevens in geen geval aansprakelijk indien de 
opdrachtgever informatie van belang voor het waardeoordeel verzwijgt. 

5. Een rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na bekend worden van zowel de schade als de vermeende schadeplicht. 

Tenslotte 
1. Troostwijk heeft bij de uitvoering van de overeenkomst de juiste zorg in acht genomen. Troostwijk heeft geheel te goeder trouw en 

naar beste kennis en wetenschap gehandeld. 
2. Dit taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en daarvan mag niet in enige vorm gebruik worden gemaakt in 

publicaties, circulaties of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
3. Op onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 

33165249. Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Bovenstaande bepalingen staan tevens 
vermeld in deze Algemene Voorwaarden. 

4. O 2007 Troostwijk Taxaties B.V., Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit rapport bevat vertrouwelijke informatie. 
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of andere manier, zonder daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Troostwijk Taxaties B.V. 
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B.01 Verkort overzicht waardeberekening 

Verkort overzicht waardeberekenlngen 
Adres: Schansdijk 5 Opnamedatum : 4 juli 2016 
Postcode: 4655 TE Waardepeildatum : 4 juli 2016 
Plaats: De Heen Kenmerit: 226054001 

Markthuur 
aantal m2 gemiddelde 

v.v.o markthuur in C/m* bruto markthuur 

Bedrijfsruimten 1.278 15 19.174 

Subtotaal 1.278 15 19.174 

Buitenterrein 2.149 5 10.745 
Totaal afgerond 1.278 23 bruto markthuur: i. 30.000 
Bruto 1 Netto - berekening 

* v.d. huur inC 
Vaste lasten (locale belastinjen/assurantien) 4,33)5 1.300 
Onderhoudskosten 23,33* 7.000 
Object beheer/servicekosten eigenaar 1.99* 598 
Totaal exploitatielasten 29,66* 8.898 

' netto markthuur: ŕ 21-102 
Kapital isatie bruto markthuur (bruto huur/y ie ld) I 

Bruto AanvangsRendement v.o.n: 12,85ŕ gekapitaliseerde markthuur v.o.n: ť 234.662 
Kapitalisatie Faktor bruto: 7,8 

Netto AanvangsRendement v.o.n: 9,0* 

Correctiepost: huurverschillen I BTW-correctie (contante waarde) 

Totaal huidige huuropbrengst 
BTW compensatie 
Huuropbrengst antenneZzendmast(en) 
Markthuur leegstand en/of eigen gebruik 
Totaal huur/inkomsten 

0 
0 
0 

29.919 
29.919 

Achterstallig onderhoud jaar 1 t/m 3 
Renovaties jaar 1 t/m 3 
Milieu gerelateerde kosten 
Toekomstige afkoop erfpachtverplichtingen 
Toekomstig» sloopkostín 

totaal contante waarde incidentele correcties: 

•64.108 
0 

PM 
0 
0 

C 64.108-

Berekende bruto marktwaarde na cor rec t ies 'yv\\ op naam) f 170.554 

Bruto AanvangsRendement v.o.n. (output): 
Verwervingskosten 

17,5* op markthuur 17,5* op huurprijs 
7,0* 11.156 

Netto marktwaarde (kosten koper) í 159.396 

Bos en Tuin 1190 m» 5.000 
Marktwaarde k.k. per ; 4-jul-16 l í .8% B»r k.k. mh 1 hp l í .8% lafgerond): i 165.000 

© Troostwijk Taxaties B.V 

De in het model gebruikte gegevens kunnen niet als zelfstandig gegeven worden gebruikt en maken een onlosmakelijk deel uit van het project met bovengenoemd kenmerk 
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B.02 Foto's 
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B.03 Kadastraal Plan/Kadastraal Uittreksel 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: rme 

Deze kaart ís noordgericht 
12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer 
Vastgestelde kadastrale grens 

— Voorlopige kadastrale grens 
- Administratieve kadastrale grens 

Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn. 8 juli 2016 
De bewaarder van het kadaster en de apenbare registers 

Schaal 1:1000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

STEENBERGEN 
A 
267 

Aan dil urttfeSíaeä kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadssier en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
etgflrtdūrïtsréċhterL voor. waaronder het auteursrecht en het databankenrechl. 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: rme 

Om 10m 

Deze kaart is noordgericht 
12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer 
Vastgestelde kadastrale grens 
Voorlopige kadastrale grens 

" Administratieve kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn. 8 küj 2016 
De bewaarder van het kadaster en de ūpenöare registers 

SchaaM:1000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

STEENBERGEN 
A 
525 

Aan díl uitlreksed kunnen g « n betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst veer hst kâdascer en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigencltwTļsrflcfļtan voor, waaronder net auteursrecht en het databankenrecht. 
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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: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

STEENBERGEN A 267 
Schansdijk DE HEEN 
rme 
7-7-2016 

8-7-2016 
11:46:02 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 
Grootte: 
Coördinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie: 

Koopsom: 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 2-2-1987 

STEENBERGEN A 267 
7 a 65 ca 
80173-401719 
WEGEN 
Schansdijk 
DE HEEN 
C 453.780 Jaar: 2000 

Publiekrechtelijke beperkingen 
BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
Ontleend aan: HYP4 15458/7 reeks BREDA d.d. 24-4-2006 

BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
Ontleend aan: HYP4 15470/18 reeks BREDA d.d. 22-5-2006 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
Re App Groep Bv 
Industrieweg 10 
4661 VN HALSTEREN 
Postadres: Postbus: 52 

4660 AB HALSTEREN 
Zetel: HALSTEREN 
KvK-nummer: 20095184 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

Recht ontleend aan: HYP4 12697/14 reeks BREDA d.d. 10-7-2000 
Eerst genoemde object in STEENBERGEN A 267 
brondocument: 

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: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

STEENBERGEN A 333 
FORT HENDRICUS STEENBERGEN NB 
rme 
7-7-2016 

8-7-2016 
11:46:44 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 
Grootte: 
Coördinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie: 

Koopsom: 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 2-2-1987 

STEENBERGEN A 333 
9 a 79 ca 
80132-401729 
TERREIN (AKKERBOUW) 
FORT HENDRICUS 
STEENBERGEN NB 
C 453.780 Jaar: 2000 

Publiekrechtelijke beperkingen 
BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
Ontleend aan: HYP4 15458/7 reeks BREDA d.d. 24-4-2006 

BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
Ontleend aan: HYP4 15470/18 reeks BREDA d.d. 22-5-2006 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
Re App Groep Bv 
Industrieweg 10 
4661 VN HALSTEREN 
Postadres: Postbus: 52 

4660 AB HALSTEREN 
Zetel: HALSTEREN 
KvK-nummer: 20095184 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

Recht ontleend aan: HYP4 12697/14 reeks BREDA d.d. 10-7-2000 
Eerst genoemde object in STEENBERGEN A 333 
brondocument: 

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: STEENBERGEN A 523 8-7-2016 
Schansdijk DE HEEN 11:47:21 

Uw referentie: rme 
Toestandsdatum: 7-7-2016 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: STEENBERGEN A 523 
Grootte: 6 a 87 ca 
Coördinaten: 80097-401759 
Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) 
Locatie: Schansdijk 

DE HEEN 

Ontstaan op: 26-7-2000 

Ontstaan uit: STEENBERGEN A 486 

Publiekrechtelijke beperkingen 
BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
Ontleend aan: HYP4 15458/7 reeks BREDA d.d. 24-4-2006 

BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
Ontleend aan: HYP4 15470/18 reeks BREDA d.d. 22-5-2006 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
Re App Groep Bv 
Industrieweg 10 
4661 VN HALSTEREN 
Postadres: Postbus: 52 

4660 AB HALSTEREN 
Zetel: HALSTEREN 
KvK-nummer: 20095184 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummeri 

Recht ontleend aan: HYP4 12697/14 reeks BREDA d.d. 10-7-2000 
Eerst genoemde object in STEENBERGEN A 486 
brondocument: 

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: STEENBERGEN A 525 8-7-2016 
Schansdijk DE HEEN 11:47:55 

Uw referentie: rme 
Toestandsdatum: 7-7-2016 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: STEENBERGEN A 525 
Grootte: 35 a 95 ca 
Coördinaten: 80214-401710 
Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) ERF - TUIN 
Locatie: Schansdijk 

DE HEEN 

Ontstaan op: 26-7-2000 

Ontstaan uit: STEENBERGEN A 486 

Publiekrechtelijke beperkingen 
BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
Ontleend aan: HYP4 15458/7 reeks BREDA d.d. 24-4-2006 

BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
Ontleend aan: HYP4 15470/18 reeks BREDA d.d. 22-5-2006 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
Re App Groep Bv 
Industrieweg 10 
4661 VN HALSTEREN 
Postadres: Postbus: 52 

4660 AB HALSTEREN 
Zetel: HALSTEREN 
KvK-nummer: 20095184 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummen 

Recht ontleend aan: HYP4 12697/14 reeks BREDA d.d. 10-7-2000 
Eerst genoemde object in STEENBERGEN A 486 
brondocument: 

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: 

Uw referentie: 
Toestandsdatum: 

STEENBERGEN E 639 
Schansdijk DE HEEN 
rme 
7-7-2016 

8-7-2016 
11:51:03 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 
Grootte: 
Coördinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie: 

Ontstaan op: 

STEENBERGEN E 639 
3 a 
80195-401690 
TERREIN (NATUUR) 
Schansdijk 
DE HEEN 
24-8-2000 

Ontstaan uit: STEENBERGEN E 474 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke beperkingen 
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
Re App Groep Bv 
Industrieweg 10 
4661 VN HALSTEREN 
Postadres: Postbus: 52 

4660 AB HALSTEREN 
Zetel: HALSTEREN 
KvK-nummer: 20095184 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

Recht ontleend aan: HYP4 12697/14 reeks BREDA d.d. 10-7-2000 
Eerst genoemde object in STEENBERGEN E 474 gedeeltelijk 
brondocument: 
Recht ontleend aan: HYP4 15336/71 reeks BREDA d.d. 19-7-2005 
Eerst genoemde object in STEENBERGEN E 639 
brondocument: 
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Kadaster 

Betreft: STEENBERGEN E 639 8-7-2016 
Schansdijk DE HEEN 11:51:03 

Uw referentie: rme 
Toestandsdatum: 7-7-2016 

Gerechtigde 
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
Waterschap Brabantse Delta 
Bouvignelaan 5 
4836 AA BREDA 
Postadres: Postbus: 5520 

4801 DZ BREDA 
Zetel: BREDA 
KvK-nummer: 51181584 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

Recht ontleend aan: HYP4 15336/71 reeks BREDA d.d. 19-7-2005 
BETREFT VSETIGINB OP 1/1 VOLLE EIGENDOM 

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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B.04 Plausibiliteitsverklaring controlerend taxateur 

Ondergetekende D.L. Bos, geregistreerd taxateur, voor en namens Troostwijk Taxaties B.V., 
heeft het taxatierapport met nummer 00226054001 als controlerend taxateur beoordeeld op 
plausibiliteit van de waarde en de onderbouwing van de waarde met dien verstande dat: 

* de controlerend taxateur geen interne en/of externe inspectie van het object heeft 
gedaan; 

- de controlerend taxateur alle opgenomen bijlagen in relatie to t de inhoud van het 
taxatierapport heeft bekeken; 

- de controlerend taxateur getoetst heeft of de gehanteerde taxatiemethodiek in 
overeenstemming met de daaraan gestelde eisen (gehanteerde richtl i jnen) is uitgevoerd; 

* de controlerend taxateur geen garantie op de compleetheid van het taxatierapport en de 
bijlagen geeft. 

Op basis van de beoordeelde stukken is taxateur van mening dat de waarde in het 
taxatierapport plausibel is. 

Aldus gedaan te goeder trouw. 

Amsterdam, 13 ju l i 2016 7 \ D.L. Bos RT 
Register-Taxateur NRVT 
registratienummer RT658131294 


