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01.

ONDERGETEKENDE:

Ondergetekende R.J.Th. Reijmers, register-taxateur in onroerende zaken, lid van
VastgoedPRO, kantoorhoudende onder de naam Taxatiebureau Reijmers o/z
gevestigd aan de Meanderlaan 149 te 4691 LJ Tholen, verklaart te hebben
opgenomen en gewaardeerd op 12 januari 2017 in opdracht van:
02.

OPDRACHTGEVER:

Woningstichting Stadlander
t.a.v. de heer R. Karel
Rooseveltlaan 150
4624 DE Bergen op Zoom
03.

DE OPDRACHT:

Het vaststellen van de marktwaarde van het onder punt 05. genoemd object in
verband met verkoop.
04.

DOELOMSCHRIJVING VAN DE TAXATIE:

De opdracht omvat het uitbrengen van een taxatierapport van de onroerende
zaak zoals aangegeven onder punt 05, waarin een schatting van de marktwaarde
is vastgelegd. Marktwaarde wordt als volgt gedefinieerd:
Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum zou worden
overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper in een
marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen
geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.
05.

HET OBJECT:

Bestaat uit een 6-tal garageboxen kadastraal bekend als G 44a – G 44b – G 44c
G 44d – G 44e - G 44f gelegen aan het Kreekplein nabij de Voorstraat 44 te
Nieuw-Vossemeer.
Alle 6 de garageboxen zijn verhuurd. De garage boxen liggen grotendeels op het
perceel Kadastraal bekend: Gemeente: Nieuw-Vossemeer; Sectie: B; Nummer:
2677 gedeeltelijk; Groot: plm: 108m².
06.

OBJECTOMSCHRIJVING/LIGGING:

De garageboxen zijn volgens de BAG administratie in 1960 gebouwd.
Zij liggen aan het Kreekplein nabij Voorstraat 44. De achterzijde grenst
aan de Rietkreek. De garageboxen liggen grotendeels op grond van De
Ambachtsheerlijkheid en deels op grond van de gemeente.

Taxatiebureau Reijmers o/z
07.

RECHTEN:

De grond waarop de 6 garageboxen staan is grotendeels van De
Ambachtsheerlijkheid Van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe NV en deels
van de gemeente Nieuw-Vossemeer (Steenbergen). Stadlander heeft de
garageboxen in eigendom en beheer. Het is ondergetekende niet gebleken dat er
sprake is van een opstalrecht evenmin is bekend of en wat de vergoeding voor
het gebruik van de grond bedraagt. Desalniettemin wordt in deze taxatie
uitgegaan dat de opstallen eigendom zijn van Stadlander.
De garageboxen zijn volgens opgave van Stadlander verhuurd tegen plm.
gemiddeld € 45,-- per maand. Huurcontracten heeft ondergetekende niet
ingezien.
08.

BESTEMMINGS-EN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN:

De garageboxen vallen onder het “Paraplubestemmingsplan 2015 van de
gemeente Steenbergen”. Een parapluplan is in feite een gedeeltelijke herziening
van meerdere plannen voor een bepaald facet of onderwerp. In het onderhavige
geval het invoeren van de mogelijkheid om in het openbare gebied bijzondere
centrumdoeleinden toe te staan. Hierbij moet gedacht worden aan (waren- en
rommel)markten, terrassen, standplaatsen en evenementen.
09.

VERONTREINIGING:

Noch in het kadaster noch bij het Bodemloket is informatie bekend ten aanzien
van eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging. De betreffende bodem
locatiekaart is als bijlage opgenomen.
10.

BOUWAARD/CONSTRUCTIE/ONDERHOUD:

De garageboxen zijn uit baksteen in halfsteens metselwerk opgetrokken. Houten
balklaag als plat dak en waarschijnlijk een teer-bitumen dakbedekking welke met
grint is verzwaard. De boxen beschikken over een simpele stalen kanteldeur.
Onderhoud aan de buitenzijde oogt redelijk. De binnenzijde niet kunnen
inspecteren op lekkages en dergelijke.
11.

MAATVOERING: (buitenwerks gemeten)

Oppervlakte van de 6 garageboxen bedraagt plm. 18,00 x 6,00 meter= 108m².
12.

WAARDERING:

Rekening houdend met hetgeen hiervoor is omschreven en uitgaande van de
navolgende overwegingen en bevindingen:
1. De afmeting van de garageboxen zijn te klein om een gezinsauto in te
kunnen parkeren. De boxen worden meer als opslagruimte gebruikt. Dus
zijn het meer veredelde bergingen.
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2. De situering van de garageboxen t.o.v. de woningen in de buurt is op een
dermate afstand dat het gemak van het hebben ervan hierdoor negatief
wordt beïnvloed. Binnen Nieuw-Vossemeer levert parkeren geen
problemen op.
3. Het ontbreekt de garageboxen aan nutsvoorzieningen zoals elektra.
4. Gezien ouderdom is structureel onderhoud binnen 5 jaar te verwachten.
5. Er dienen kosten gemaakt te worden om de (onder)grond in eigendom te
verkrijgen dan wel de rechten vast te leggen bij verkoop.
DE NAVOLGENDE MARKTWAARDE IS TOEGEKEND:
Marktwaarde (in de huidige, verhuurde staat):
Marktwaarde: € 32.000,-13.

Zegge: tweeëndertigduizend euro

ONDERBOUWING WAARDEOORDEEL

Berekening van de marktwaarde met als uitgangspunt dat het object in
verhuurde staat zal worden opgeleverd.
Datum:

14 januari 2017

Opdrachtgever:
Object:

Stadlander
6 garageboxen aan het Kreekplein Nieuw-Vossemeer
Bedrag

Huurwaarde per maand (per 6)
Bruto huurwaarde per jaar
Lasten/Beheer
Netto huurwaarde
Rendement
Waarde vrij op naam
Correcties
Notariele en kadasterkosten
Overdrachtsbelasting
Correctie onderhoud
Marktwaarde met als uitgangspunt dat het object in
verhuurde staat zal worden opgeleverd
Afgerond

€ 270
€ 3.240
€ 486
€ 2.754

Percentage

15,00%

8,00%
€ 34.425

€ 689
€ 1900
€0
€ 31.836
€ 32.000

2,00%
6,00%
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14.

VERANTWOORDING

a. De taxatie is uitgevoerd in overeenstemming met het bijgevoegde normblad.
b. De opdrachtvoorwaarden zijn als bijlage bij dit rapport opgenomen.
15.

AANTAL PAGINA’S:

Dit rapport bevat 7 pagina’s exclusief de bijlagen.
16.

BIJLAGEN:

Bij deze rapportering behorende navolgende bijlagen:
*
*
*
*
*
*

Kadastraal uittreksels
Kadastrale situatie
Bestemmingsplan
Bodemloketkaart
Normblad
Opdrachtvoorwaarden

17.

OPGEMAAKT:

Dit rapport is uitgebracht aan opdrachtgever in enkelvoud en digitaal verstuurd
als pdf.
18.

MAKELAAR/TAXATEUR:

R.J.Th. Reijmers, beëdigd door de arrondissementsrechtbank te Breda,
d.d. 30 oktober 1990 en ingeschreven in het NRVT Register te Rotterdam
Kamer Wonen en Kamer WOZ onder nummer RT973460803.
Aldus gedaan en opgemaakt, naar beste kennis en wetenschap, volledig te
goeder trouw, te Tholen op 14 januari 2017.

R.J.Th. Reijmers
Register-Taxateur
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6 garageboxen
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Parkeerterrein Kreekplein
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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:

NIEUW-VOSSEMEER B 2677
Voorstraat 44 E G 4681 AE NIEUW-VOSSEMEER
ron
11-1-2017

12-1-2017
16:34:54

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

NIEUW-VOSSEMEER B 2677
3 a 80 ca
74031-400398
BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR)
Voorstraat 44 E G
4681 AE NIEUW-VOSSEMEER
11-10-1993

Ontstaan uit:

NIEUW-VOSSEMEER B 1936 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan:
ATG 75442
d.d. 24-7-2014
Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

EIGENDOM

De Ambachtsheerlijkheid Van Oud En Nieuw Vossemeer En Vrijberghe Nv
Raadhuisstraat 5
OUD-VOSSEMEER
Postadres:
Bebouwdendam 16
4691 EJ THOLEN
Zetel:
OUD VOSSEMEER
KvK-nummer:
22002664 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
HYP4 2741/101 reeks BREDA
Eerst genoemde object in
NIEUW-VOSSEMEER B 2677
brondocument:
Recht ontleend aan:
HYP4 13789/55 reeks BREDA
Eerst genoemde object in
NIEUW-VOSSEMEER B 2677
brondocument:
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4 6563/33 reeks BREDA
NAAMSWIJZIGING

d.d. 25-10-2002

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

Uw referentie: ron
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 januari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

NIEUW-VOSSEMEER
B
2677

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Plannaam:

Paraplubestemmingsplan 2015 (gemeente Steenbergen)

Datum afdruk:

2017-01-14

Naam overheid:
Type plan:
Planidn:
Dossierstatus:

Gemeente Steenbergen
bestemmingsplan
NL.IMRO.0851.sbgBPparaplu2015-v001
geheel onherroepelijk in werking

IMRO-versie:
Plan datum:
Planstatus:

IMRO2012
2015-09-24
vastgesteld

Garageboxen

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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Rapport Bodemloket
Gemeente: Steenbergen
Datum: 14-01-2017

Legenda

Locatie
Beschikbaarheid
gegevens

Voortgang onderzoek

1/2

Inhoud
1 Algemeen
1.1 Disclaimer

1

Algemeen
Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

1.1

Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.
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Opdrachtvoorwaarden
Naam opdrachtgever:
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode en plaats:
Emailadres:
Telefoonnummer:
hierna (samen) te noemen ‘de opdrachtgever’

De heer R. Karel
Stichting Stadlander
Rooseveltlaan 150
4624 DE Bergen op Zoom
ruben.karel@stadlander.nl

en
Bedrijfsnaam taxatiebedrijf:
Adres:
Postcode en vestigingsplaats:
Emailadres:
Telefoonnummer:
KVK-nummer:
hierna te noemen ‘het taxatiebedrijf’,

Taxatie Bureau Reijmers o/z
Meanderlaan 149
4691 LJ Tholen
info@uwtaxatiebureau.nl
0627011123
Breda 50366262

zijn overeengekomen dat de opdrachtgever aan het taxatiebedrijf een opdracht voor een
professionele taxatiedienst, hierna te noemen ‘de taxatieopdracht’, verstrekt welke door het
taxatiebedrijf wordt aanvaard. De opdrachtgever en het taxatiebedrijf hebben de afspraken
hieromtrent vastgelegd in deze opdrachtvoorwaarden.
De door het taxatiebedrijf aanvaarde taxatieopdracht zal in persoon uitgevoerd worden door R.J.Th.
Reijmers, lid van VastgoedPRO, geregistreerd bij de kamer(s) Wonen van Vastgoedcert en NRVT
hierna te noemen ‘de taxateur’.’
De opdrachtgever heeft de taxatieopdracht verstrekt op 12 januari 2017. Het taxatiebedrijf heeft de
taxatieopdracht aanvaard op 12 januari 2017. De opdracht betreft de volgende onroerende zaak:
 Voorstraat 18G-28G 4681 AE Nieuw-Vossemeer, hierna te noemen ‘het vastgoedobject’.
De opdrachtgever en het taxatiebedrijf zijn de hierna volgende belangrijke aspecten van de uit te
voeren taxatieopdracht overeengekomen:
1. Doel van de taxatieopdracht
Het doel van de taxatieopdracht is om inzicht te krijgen in de marktwaarde van het vastgoedobject.
2. Waardepeildatum
De waarde peildatum waarop de waardering van de taxateur is gebaseerd is vastgesteld tussen de
opdrachtgever en het taxatiebedrijf op: 12 januari 2017.

Voorstraat 18G-28G 4681 AE Nieuw-Vossemeer

3. Type rapport
De opdrachtgever en het taxatiebedrijf zijn overeengekomen dat, kijkend naar het doel van de
taxatieopdracht, een beschrijvend taxatierapport gebruikt kan worden.
4. Beperkingen
Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor het in artikel 1 genoemd doel en de hiervoor
genoemde opdrachtgever. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of
gebruik door anderen dan de opdrachtgever.
Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van het taxatierapport.
De opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming aan het taxatiebedrijf dat deze (de
gegevens uit) het taxatierapport inclusief de daarbij behorende bijlagen en het daarbij behorende
taxatiedossier ter beschikking zal (laten) stellen aan:
 STenV (of een door STenV aan te wijzen partij), in het kader van het toezicht op een validatieinstituut, indien er sprake is van een te valideren rapport;
 het NRVT (of een door het NRVT aan te wijzen partij), in het kader van permanent toezicht op de
taxateur;
 het NRVT (of een door het NRVT aan te wijzen partij), in het kader van tuchtrecht;
 het validatie-instituut en de Centrale Registratie Taxaties (CRT), om validatie van het
taxatierapport te bewerkstelligen, indien er sprake is van een te valideren rapport;
 de brancheorganisatie waarbij de taxateur is aangesloten c.q. waarvan hij lid is, ten behoeve van
onderzoek, statistiek danwel klachtbehandeling;
 de kredietgever(s), danwel de organisatie(s) die namens (één van) deze kredietgever(s) het
aanvraagtraject afhandelt, in het kader van de (mogelijke) totstandkoming of uitvoering van een
(hypothecaire) kredietovereenkomst.
5. Voorwaarden
Op deze taxatieopdracht zijn van toepassing:
1. de meest recente versie van de ‘Europese Taxatiestandaarden’, ook wel European Valuation
Standards (EVS) genoemd, uitgegeven door ‘TEGoVA’; Indien er afgeweken is van deze
standaard, heeft de taxateur verklaard in welke mate en met welke redenen hiervan is
afgeweken.
2. de voorwaarden en beroeps-, ere- en gedragscode van de brancheorganisatie waarbij de
taxateur(s) is / zijn aangesloten:
1. De algemene consumentenvoorwaarden NVM;
2. De algemene consumentenvoorwaarden van VBO Makelaar;
3. Algemene voorwaarden bedrijfsmatig vastgoed;
4. Regeling voor Rentmeesters 2015.
3. de meest recente versie van de ‘Algemene Gedrags- en Beroepsregels’ en het ‘Reglement Wonen’,
beiden uitgegeven door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT); Indien er is
afgeweken van dit reglement, heeft de taxateur verklaard in welke mate en met welke redenen
hiervan is afgeweken.
6. Waarderingsgrondslag
Deze taxatieopdracht bevat de vaststelling van de Marktwaarde van het vastgoedobject.
De waardering vindt plaats in euro’s (€).
Er is sprake van (nog niet opgeleverde) nieuwbouw: Nee
Indien gekozen voor nieuwbouw:
 Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt:
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- uitgaande van een conform de aannemingsovereenkomst
gerealiseerd object zoals door de opdrachtgever is aangereikt.
Er dient een verbouwing mee te worden getaxeerd: Nee
Indien gekozen voor verbouwing:
Naast de Marktwaarde zijn partijen overeengekomen dat de taxateur de volgende waardebegrippen
zal waarderen:
 Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt:
Er dienen naast de Marktwaarde ook andere waardebegrippen te worden getaxeerd: Nee
7. Gebruik van het vastgoedobject
De opdrachtgever verklaart dat het vastgoedobject op dit moment:
<maak een keuze uit één van de volgende keuzes:>
1. onbewoond is;
2. in gebruik is bij de eigenaar;
3. tijdelijk verhuurd is, indien verhuurd is er wel / geen* huurovereenkomst aan de taxateur
beschikbaar gesteld;
4. op een andere wijze in gebruik is bij anderen dan de eigenaar, nl. <tekstveld>;
5. als garage/opslagruimte in gebruik is.
De opdrachtgever verklaart m.b.t. het vastgoedobject dat hij :
<maak een keuze uit één van de volgende keuzes:>
1. de huidige eigenaar en bewoner is;
2. de eigenaar en verhuurder is;
3. bewoner en koper is voor eigen bewoning;
4. koper is voor eigen bewoning;
5. anders, nl. <tekstveld>.
8. Verklaringen van de taxateur
De taxateur verklaart dat:
o hij over voldoende kennis en kunde beschikt om het vastgoedobject te kunnen taxeren;
o hij volledig objectief en onafhankelijk, in volledige vrijheid en autonoom tot een schatting van de
waarde zal komen, zonder ongepaste beïnvloeding of druk van de opdrachtgever of anderen en
hiermee alle (schijn van) belangenverstrengeling zal mijden;
o voor zover hem bekend bij de financieringsaanvraag of transactie geen bloed- of aanverwanten
van de taxateur zijn betrokken;
o hij, noch een taxatiebedrijf of onderneming waarbij hij direct of indirect enig belang heeft, op
geen enkele wijze (direct of indirect) betrokken is bij het te taxeren vastgoedobject voor wat
betreft bijvoorbeeld (advisering over) koop, verkoop, bemiddeling, beheer of financiering of
enige andere (financiële) dienst;
o hij, danwel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, in de afgelopen 2 jaar wel/niet*
betrokken is geweest bij de aankoop, verkoop en/of taxatie van het vastgoedobject;
o hij, danwel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, wel/niet* meer dan 25% van de
totaalomzet uit het afgelopen jaar verkregen heeft van de opdrachtgever (inclusief de eventuele
aan de opdrachtgever gelieerde bedrijfsonderdelen).
9. Gegevensverstrekking door opdrachtgever
Door ondertekening van deze taxatieopdracht verklaart de opdrachtgever dat de door hem
aangeleverde gegevens naar zijn beste wetenschap volledig en juist zijn.
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10. Omvang recherche
Om tot een juiste taxatie te komen zal de taxateur ten minste, maar niet uitsluitend, de volgende
verplichte onderzoeksgebieden onderzoeken en hierover rapporteren in het taxatierapport.
Deze verplichte onderzoeksgebieden zijn:
 Juridische aspecten van het vastgoedobject;
 Gebruik van het vastgoedobject;
 Milieuaspecten;
 Marktomstandigheden;
 Bijzondere waardecomponenten;
 Referentieobjecten.
11. Honorarium en betalingsmoment
Het taxatiebedrijf en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat voor de te verrichten
werkzaamheden een vergoeding door de opdrachtgever aan het taxatiebedrijf zal worden voldaan.
Deze vergoeding is als volgt opgebouwd:
Honorarium:
€ 289,26
Overige kosten:
€
Validatiekosten:
€
Btw:
€ 60,74
Totaalbedrag:
€ 350,00
De facturatie zal tevens geschieden op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal deze
vergoeding uiterlijk:
<maak een keuze uit een van de volgende keuzes:>
1. Bij notarieel transport van het vastgoedobject
2. 14 dagen na het uitbrengen van het taxatierapport
betalen aan het taxatiebedrijf.
Partijen zijn wel/niet* overeengekomen dat het taxatiebedrijf een voorschot van zijn vergoeding in
rekening brengt. Het voorschot bedraagt € nihil inclusief btw en dient te worden voldaan voordat de
taxateur zijn werkzaamheden aanvangt.
Met betrekking tot het ontbinden van de taxatieopdracht door de opdrachtgever, al dan niet binnen
de bedenktijd, zijn partijen overeengekomen dat de opdrachtgever het volgende bedrag is
verschuldigd: € 350,-- inclusief btw.
Met betrekking tot het intrekken van de taxatieopdracht door de opdrachtgever wanneer geen
bedenktijd (meer) van toepassing is, zijn partijen overeengekomen dat de opdrachtgever het
volgende bedrag is verschuldigd: € 350,-- inclusief btw.
De opdrachtgever is er mee bekend dat het verstrekken van de taxatieopdracht een ondeelbare
prestatie inhoudt voor het taxatiebedrijf. Hieruit vloeit voort dat, indien het verstrekken van deze
opdracht geschiedt door meer dan één persoon, de opdracht slechts door de opdrachtgevers
gezamenlijk kan worden ingetrokken, behoudens afwijkende afspraken.
Indien er sprake is van meerdere opdrachtgevers is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de factuur aan het taxatiebedrijf. Deze betalingsverplichting blijft onverkort van
kracht, ongeacht of het taxatierapport voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

Voorstraat 18G-28G 4681 AE Nieuw-Vossemeer

12. Overige bepalingen
Wwft
Taxateurs vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar www.fiu-nederland.nl
Wbp
Het taxatiebedrijf wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij
het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het taxatiebedrijf en het
eventuele validatie-instituut worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres,
(contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, en dat de gegevens omtrent het vastgoedobject
inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring die op hun
websites zijn te vinden afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens. Tevens
hebben zij een melding hiervan gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Specifieke aanvullende afspraken tussen de opdrachtgever en het taxatiebedrijf:
Het rapport zal uiterlijk in de loop van dinsdag 17 januari in pdf worden aangeleverd.

Handtekening taxatiebedrijf
Datum: 12-1-2017
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Handtekening opdrachtgever
Datum: 12-1-2017

