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Rapport samenvatting | Commercieel

Dossiernummer: Y14026

VMS taxatienummer: 18104800

Complex: Amalialaan 126, Baarn - 24-9-2020 

Adres: Amalialaan 126 A-H, 3743KJ te Baarn

Eigenaar: Meerdervoort Amaliawolde B.V.

Type eigendom: Eigendom

Perceeloppervlakte: 19.075

Object

Type object: Commercieel

Oorspronkelijk bouwjaar: 1997

Monument: Nee

Totaal BVO m² of stuks: 8.263

Totaal VVO m² of stuks: 7.650

Verhouding VVO / BVO: 1:1,08

Parkeerplaatsen binnen: -

Parkeerplaatsen buiten: 151

Parkeerratio: 1:51

Marktwaarde per m²: € 1.521

Waardering

Opdrachtgever: Meerdervoort Amaliawolde B.V.

Contactpersoon:

Doel taxatie: Verslaglegging jaarrekening

Taxateur: Roy Middleton MSc MSRE RM RT

Waardepeildatum: donderdag 24 september 2020

Marktwaarde kosten koper: € 11.640.000

Marktwaarde per m²: € 1.521

BAR markt/herz. huur kk: 8,9 %

BAR contracthuur kk: 8,9 %

Kengetallen

Markt/herz. huur: € 1.032.900

Theoretische huur: € 1.130.472

Netto markt/herz. huur: € 914.371

Correctie meer- en minderhuur: € 181.345

Exploitatielasten % markt/herz. huur: 11,5 %

Exploitatielasten excl canon: € 118.529

Exploitatiekosten incl canon: € 118.529

Aantal huurders: 18

Gem. restduur contracten jr: 2,2

Gebruik beoordeling Score Markt beoordeling Score

Huidige verhuursituatie: Goed Courantheid verkoop: Goed

Courantheid verhuur: Goed

Het object is per 24-09-2020 getaxeerd op: 

EUR 11.640.000
Marktwaarde kosten koper
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Sterktes Zwaktes

Geschikt als multi tenant kantoor.
Op loopafstand van NS station Baarn, waardoor goede 
bereikbaarheid met openbaar vervoer.
Goede staat van onderhoud.
Energielabel A.

Gedeeltelijk leegstand.
Souterrain is slecht verhuurbaar als kantoorruimte door beperkte 
lichtinval.

Kansen Bedreigingen

Direct achter het kantoorgebouw wordt een kantoor gesloopt en 
worden 38 grondgebonden woningen gerealiseerd. Hoewel de 
enkelbestemming kantoor is en het gebouw door de ligging en 
layout erg geschikt is voor kantoorgebruik biedt dit wellicht 
mogelijkheden tot transformatie in de toekomst.

De flexcontracten zijn allen relatief kort. Hierdoor is er kans op 
mutatieleegstand.
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Algemene uitgangspunten
Voor deze taxatie is taxateur van de volgende uitgangspunten uitgegaan:

* Op het object zijn op basis van de kadastrale recherche en opgave van opdrachtgever geen andere beperkende rechten en/of 
erfdienstbaarheden van toepassing behoudens die vermeld zullen worden in het rapport en van invloed zijn op de getaxeerde waarde(n). Als 
uitgangspunt geldt dat dat eventuele privaat- en publiekrechtelijke beperkingen zoals weergegeven op het kadastrale uittreksel actueel en 
volledig zijn;
•      De vigerende bestemming van het taxatieobject is conform opgave van opdrachtgever in overeenstemming met het huidige gebruik. Bij de 
waardering geldt als uitgangspunt dat alle vergunningen ten behoeve van het getaxeerde onherroepelijk aanwezig zijn, in werking zijn en daarbij 
geldend zijn. Controle hiervan kan in het kader van deze taxatie niet plaatsvinden;
• In het kader van deze taxatie wordt geen onderzoek uitgevoerd naar de gesteldheid van de bodem en/of het grondwater. Uitgegaan wordt van 
informatie verstrekt door opdrachtgever en informatie uit openbare bronnen. Als uitgangspunt geldt dat de gesteldheid van de grond, het 
grondwater, en de verwerkte materialen geen belemmering vormen voor het huidige gebruik; 
• Ten behoeve van de waardering vormt taxateur zich een globaal beeld van de onderhoudstoestand van het object. 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 van de gebouwen en/of de technische installaties. 
Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de onderhoudstoestand de waarde bij vervreemding en het eventueel bestaan van 
buitengewone instandhoudingskosten centraal staan. Gebreken die hierop niet van wezenlijke betekenis zijn, blijven buiten beschouwing. Bij de 
inschatting van de kosten voor herstel van achterstallig onderhoud wordt uitgegaan van uitvoering van de werkzaamheden door derden 
(professionelen);
• Op het getaxeerde zijn conform mondelinge opgave van de eigenaar alle nutsvoorzieningen, waaronder tenminste gas-, water-, elektra-, en 
rioolaansluiting aanwezig. Deze nutsvoorzieningen hebben een voldoende capaciteit voor het huidige gebruik van het object;
• Indien het object beschikt over een energielabel of vergelijkbaar certificaat houdt taxateur bij het vaststellen van de waarde rekening met de 
aspecten van duurzaamheid. De beoordeling van deze aspecten geschiedt slechts globaal. Indien opdrachtgever meer inzicht wil hebben in de 
duurzaamheid van het gebouw, dan dient hiertoe nader extern onderzoek verricht te worden;
• De gehanteerde metrage benadert de werkelijke metrage. Er zijn geen gecertificeerde meetstaten conform NEN 2580 verstrekt door 
opdrachtgever. Wel zijn, voor zover beschikbaar, door opdrachtgever plattegronden of bouwtekeningen ter beschikking gesteld. Aan de hand 
van deze bouwtekeningen heeft taxateur zo goed als mogelijk de oppervlakten ingeschat;
• Alle roerende zaken in het taxatieobject, waaronder inventaris van bedrijfsruimte(n) en/of kantoorruimte(n), zijn door taxateur bij de waardering 
van dit vastgoedobject niet mee-gewaardeerd;
• De taxatie is samengesteld aan de hand van opgegeven informatie door opdrachtgever. Taxateur kan dan ook niet instaan voor de juistheid 
van de aangeleverde en gebruikte gegevens. Taxateur heeft zelf de minimaal vereiste gegevens verzameld welke nodig zijn om een waarde 
oordeel af te geven;
• Het object wordt gewaardeerd op basis van de staat en alle geldende omstandigheden op de inspectiedatum.

Taxateur acht de in het rapport gehanteerde uitgangspunten realistisch en passend binnen deze taxatie.

Bijzondere uitgangspunten
Een bijzonder uitgangspunt betreft een uitgangspunt dat ofwel veronderstelt dat de taxatie is gebaseerd op feiten die wezenlijk verschillen van 
de feiten die bestaan op de waardepeildatum of waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat een
kandidaat-koper het zou hanteren op de waardepeildatum.
Per definitie zijn toekomstige waarden volledig gebaseerd op bijzondere uitgangspunten. Een hogere mate van onzekerheid is waarschijnlijk 
inherent aan een toekomstige waarde, waarbij per definitie geen vergelijkbaar bewijs voorhanden is.
In onderhavige taxatie is geen rekening gehouden met bijzondere uitgangspunten.

Toelichting op de waardering
De markthuur is op basis van de referenten en recente transacties in het gebouw geschat op € 120,- per m². Incentives zijn hierin verwerkt. De 
parkeerplaatsen zijn gemiddeld (er zijn overdekte en niet overdekte plaatsen op hetzelfde afgesloten terrein) gewaardeerd op € 850,- per jaar. 
De vertrekkans van huidige huurders en van de volgende huurders is geschat op 50% en de wederverhuurtijd van de flexkantoren (Coen & Co) 
op 3 maanden en van de overige kantoren op 6 maanden.
Aangenomen is dat de ruimte in het souterrain verhuurd kan worden als opslagruimte aan bijvoorbeeld de zittende huurders voor € 40,- per m² 
per jaar. 
De opbrengsten van de antennes op het dak zijn opgenomen als jaarlijkse baten en de nog lopende incentives zijn het betrokken jaar 
opgenomen als incidentele kostenpost.
De gehanteerde disconteringsvoet is opgebouwd uit het risicovrije rendement en opslagen voor de beleggingscategorie, de locatie en het 
objectrisico. Dit houdt tevens verband met de NAR en de groeivoet die als BAR k.k. op de markthuur van 9,11% onderbouwd is met 
referentietransacties.

Opmerkingen / Afwijkingen t.o.v. taxatiestandaarden
Geen

Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de onder "opdrachtgever" beschreven opdrachtgevers. De opdrachtegever(s) mag/mogen het 
taxatierapport uitsluiten gebruiken voor het in paragraaf doel van de taxatie genoemde doel van de taxatie. Uitsluitend tegenover de 
opdrachtgever en slechts voor het doe val de opdracht wordt verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud aanvaard. De bijlagen vormen een 
onlosmakelijk deel van het taxatierapport. Voorts is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze 
beroepsaansprakelijkheids verzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op ons wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar 
na beëindiging van de opdracht. 
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A OPDRACHT

A.1 Opdrachtgever
Opdrachtgever: Meerdervoort Amaliawolde B.V.

Ter attentie van:

Adres: Edisonweg 12, 2952AD te Alblasserdam

Telefoonnummer:

E-mailadres opdrachtgever:

A.3 Controlerend of tweede taxateur

Naam organisatie: Nadorp Taxaties B.V.

Controlerende / tweede taxateur: Chris Romein MSc MSRE MRICS RT

Adres: Verlengde Tolweg 2A, 2517JV te 's-Gravenhage

Telefoonnummer: 070-3757575

E-mail: chris@nadorp.nl

Lid van / aangesloten bij: RICS, NVM Business 8343, NRVT en Vastgoedcert.

Ingeschreven in het register onder nummer: RICS Registered Valuer, lid van the Royal Institution of Chartered 
Surveyors, registratie nummer 6584070. 
Ingeschreven in de kamer bedrijfsmatig vastgoed-grootzakelijk vastgoed 
van het NRVT onder nummer RT568354894.

Specialisatie / deskundigheid en educatie: Taxaties van bedrijfsmatig vastgoed en woningbeleggingen/-portefeuilles
Master of Science in Real Estate (MSc MSRE)

A.2 Opdrachtnemer en uitvoerend taxateur
Naam organisatie: Nadorp Taxaties B.V.

Uitvoerend taxateur: Roy Middleton MSc MSRE RM RT

Adres: Verlengde Tolweg 2A, 2517JV te 's-Gravenhage

Telefoonnummer: 070-3757575

Email: roy@nadorp.nl

Lid van / aangesloten bij: NVM Business, NRVT, Vastgoedcert, TMI 340027

Ingeschreven in het register onder nummer: NRVTnummer RT792912230 kamers Bedrijfsmatig Vastgoed-Grootzakelijk 
Vastgoed en Wonen.
Vastgoedcert B1801.195 en W1801.523.

Specialisatie / deskundigheid & educatie: Taxaties bedrijfsmatig vastgoed en woningbeleggingen/-portefeuilles.
Master of Science in Real Estate (MSc MSRE)
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A.4 Verklaringen taxateurs inzake opdrachtverstrekking

Opdrachtdatum: vrijdag 12 juni 2020

Toelichting opdrachtverstrekking:
Voor de getekende opdrachtbevestiging verwijzen wij naar opdrachtgever.
Wij zijn er vanuit gegaan dat alle voor de taxatie van belang zijnde informatie aan Nadorp Taxaties BV is verstrekt en dat deze informatie 
juist en volledig is. Voor zover mogelijk is de verkregen informatie geverifieerd en betrokken in de taxatie. Het rapport is met zorg 
samengesteld, doch aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, indien mocht blijken dat de verstrekte informatie onjuist en/of 
onvolledig is geweest. 

Opdrachtvoorwaarden:
Op de taxatieopdracht zijn de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers, versie februari 2011, van toepassing.
De taxatie kan eventueel onderdeel vormen van een auditprocedure.
Deze taxatie is opgemaakt in overeenstemming met de Practice Statements zoals opgenomen in de International Valuation Standards 
2017 gepubliceerd door de International Valuation Standards Committee (IVS 2017) en/of de verplichte regels en voorschriften in de 
RICS Taxatie standaarden (“Red Book”), zoals voorgeschreven door de Royal Institution of Chartered Surveyors.).

Interne kwaliteitsborging
De taxateur verklaart niet in dienstbetrekking te staan tot de opdrachtgever of een aan hem gelieerde vennootschap.
Naast onze interne klachtenprocedure is de klachtenprocedure van toepassing van de NRVT: http://www.nrvt.nl/klacht-
entuchtrecht/tuchtrecht/.
Als NVM-lid conformeert Nadorp Taxaties BV zich aan de gedragsregels van de NVM (NVM Erecode). Het NVM tuchtrecht is van 
toepassing (www.nvmtuchtrechtspraak.nl).

Roulatie
De betrokkenheid van de uitvoerend taxateur en het taxatiebedrijf sinds de inwerkingtreding van het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed 
NRVT is als volgt: 
- Aantal achtereenvolgende taxaties door taxateur: 1 (van 12);
- Aantal achtereenvolgende jaren door taxateur: 1 (van 6); 
- Aantal achtereenvolgende taxaties door taxatiebedrijf: 1 (van 24); 
- Aantal achtereenvolgende jaren door taxatiebedrijf: 1 (van 9). 

De uitvoerend taxateur verklaart derhalve niet meer dan zes jaar en/of 12 keer achtereenvolgens bij de taxatie van dit object betrokken te 
zijn geweest en Nadorp Taxaties B.V. is niet meer dan negen jaar en/of 24 keer achtereenvolgens betrokken bij de taxatie van dit object.

Onafhankelijkheid
De taxateurs verklaren dat bij het uitvoeren van de taxatie is voldaan aan de fundamentele beginselen
van objectiviteit en onafhankelijkheid. De objectiviteit en onafhankelijkheid van taxateurs wordt 
gewaarborgd door naleving van de volgende ethische code: 
- NRVT: Algemene gedrags- en beroepsregels NRVT.

Daarnaast worden de taxateurs onderworpen aan het doorlopend toezicht van het NRVT 
(www.nrvt.nl/regelgeving/doorlopend-toezicht).

Tevens voldoet de uitvoerend taxateur aan: 
- IVS : Code of ethical principles for professional valuers. 

Hierbij verklaart Nadorp Taxaties B.V. dat zij op geen enkele wijze (direct of indirect) betrokken zijn bij het te taxeren vastgoedobject voor 
wat betreft bijvoorbeeld (advisering over) koop, verkoop, bemiddeling, beheer of financiering of enige andere (financiële) dienst. 

Educatie en routine
Deze taxatie is uitgevoerd door een taxateur die beschikt over voldoende kennis en kunde qua soort object, aard van het object, gebruik, 
specifieke lokale, regionale en (inter)nationale marktkennis en doelstelling van de taxatie.

Plausibiliteit
Alvorens deze taxatie is uitgebracht zijn de taxatiewerkzaamheden onderworpen aan een plausibiliteitstoets door een controlerend 
taxateur. Deze controlerend taxateur is hierbij onverkort gehouden aan de fundamentele beginselen als neergelegd in de algemene 
gedrags- en beroepsregels van het NRVT, waaronder het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid.

De plausibiliteitstoets betreft een toets op aannemelijkheid en geloofwaardigheid van de professionele taxatiedienst, alsmede een toets 
of de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen (IVS) is uitgevoerd. De verklaring dat de 
plausibiliteitstoets is uitgevoerd blijkt uit ondertekening van de in deze rapportage opgenomen plausibiliteitsverklaring.

Taxatiestandaarden
Deze taxatie is uitgevoerd conform de navolgende taxatiestandaarden: 
- Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT, www.nrvt.nl;
- International Valuation Standards (IVS), uitgegeven door de International Valuation Standards  Council (IVSC), www.ivsc.org.

Deze taxatie valt binnen het reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT in het toepassingsbereik van de professionele taxatiedienst zoals 
vermeld in hoofdstuk 2 van deze reglementen. 

Tuchtrecht
Taxateurs vallen onder het tuchtrecht van de NVM.
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B TAXATIE

B.1 Algemeen

Objectomschrijving
Drielaags kantoorgebouw met souterrain achterliggend, deels overdekt, parkeerterrein en twee inpandige garages. Het kantoor 
heeft een centrale entree. Aan de rechterzijde van het gebouw is flexconcept 'Coen & Co' gerealiseerd. De kantoorgebruikers 
delen gezamenlijke keuken/pantry en sanitaire faciliteiten.
Aan de linkerzijde van het gebouw zijn de ruimten grotendeels per vloer verhuurd. De verdiepingen zijn te bereiken met 2 liften. 

Adres: Amalialaan 126 A-H, 3743KJ te Baarn

VMS-taxatienummer: 18104800

Waardepeildatum: donderdag 24 september 2020

Type taxatie: Markttechnische update

Keuze waardering: DCF waarde

B.2 Doel van de taxatie

Doel: Verslaglegging jaarrekening

Toelichting doel van de taxatie: Onderhavige taxatie is opgesteld ten behoeve van een 
financieringsbeslissing. Dit rapport is uitsluitend bedoeld voor gebruik 
door opdrachtgever(s). Derden kunnen hier geen rechten aan 
ontlenen. Het is niet toegestaan deze taxatie buiten de context of voor 
een ander doel te gebruiken.

B.3 Waardering & basis van de waarde
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeil-datum tussen een 
bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen 
zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Valuta: Alle in dit rapport genoemde bedragen zijn in euro's (€).

Het object is per 24 september 2020 getaxeerd op:

Marktwaarde kosten koper: EUR 11.640.000
Zegge: elf miljoen zeshonderd veertig duizend euro

Handtekening taxateur: Handtekening tweede taxateur:

__________________________________________ __________________________________________
Roy Middleton MSc MSRE RM RT Chris Romein MSc MSRE MRICS RT
Datum en plaats: 7 oktober 2020 | 's-Gravenhage Datum en plaats: 8 oktober 2020  | 's-Gravenhage
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B.4 Inspectie
Mate van inspectie: NVT

Inspectie uitgevoerd door: Roy Middleton MSc MSRE RM RT

Toelichting op inspectie (en eventueel belemmering)
De opname en inspectie t.b.v. het voorgaande rapport is uitgevoerd door taxateur Roy Middleton MSc MSRE RM RT. De taxateur heeft 
het object zowel uitwendig als inpandig feitelijk opgenomen zonder belemmeringen.

B.5 Uitgangspunten en afwijkingen

Algemene uitgangspunten
Voor deze taxatie is taxateur van de volgende uitgangspunten uitgegaan:

* Op het object zijn op basis van de kadastrale recherche en opgave van opdrachtgever geen andere beperkende rechten en/of 
erfdienstbaarheden van toepassing behoudens die vermeld zullen worden in het rapport en van invloed zijn op de getaxeerde waarde(n). 
Als uitgangspunt geldt dat dat eventuele privaat- en publiekrechtelijke beperkingen zoals weergegeven op het kadastrale uittreksel 
actueel en volledig zijn;
•      De vigerende bestemming van het taxatieobject is conform opgave van opdrachtgever in overeenstemming met het huidige gebruik. 
Bij de waardering geldt als uitgangspunt dat alle vergunningen ten behoeve van het getaxeerde onherroepelijk aanwezig zijn, in werking 
zijn en daarbij geldend zijn. Controle hiervan kan in het kader van deze taxatie niet plaatsvinden;
• In het kader van deze taxatie wordt geen onderzoek uitgevoerd naar de gesteldheid van de bodem en/of het grondwater. Uitgegaan 
wordt van informatie verstrekt door opdrachtgever en informatie uit openbare bronnen. Als uitgangspunt geldt dat de gesteldheid van de 
grond, het grondwater, en de verwerkte materialen geen belemmering vormen voor het huidige gebruik; 
• Ten behoeve van de waardering vormt taxateur zich een globaal beeld van de onderhoudstoestand van het object. 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 van de gebouwen en/of de 
technische installaties. Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de onderhoudstoestand de waarde bij vervreemding en het 
eventueel bestaan van buitengewone instandhoudingskosten centraal staan. Gebreken die hierop niet van wezenlijke betekenis zijn, 
blijven buiten beschouwing. Bij de inschatting van de kosten voor herstel van achterstallig onderhoud wordt uitgegaan van uitvoering van 
de werkzaamheden door derden (professionelen);
• Op het getaxeerde zijn conform mondelinge opgave van de eigenaar alle nutsvoorzieningen, waaronder tenminste gas-, water-, 
elektra-, en rioolaansluiting aanwezig. Deze nutsvoorzieningen hebben een voldoende capaciteit voor het huidige gebruik van het object;
• Indien het object beschikt over een energielabel of vergelijkbaar certificaat houdt taxateur bij het vaststellen van de waarde rekening 
met de aspecten van duurzaamheid. De beoordeling van deze aspecten geschiedt slechts globaal. Indien opdrachtgever meer inzicht wil 
hebben in de duurzaamheid van het gebouw, dan dient hiertoe nader extern onderzoek verricht te worden;
• De gehanteerde metrage benadert de werkelijke metrage. Er zijn geen gecertificeerde meetstaten conform NEN 2580 verstrekt door 
opdrachtgever. Wel zijn, voor zover beschikbaar, door opdrachtgever plattegronden of bouwtekeningen ter beschikking gesteld. Aan de 
hand van deze bouwtekeningen heeft taxateur zo goed als mogelijk de oppervlakten ingeschat;
• Alle roerende zaken in het taxatieobject, waaronder inventaris van bedrijfsruimte(n) en/of kantoorruimte(n), zijn door taxateur bij de 
waardering van dit vastgoedobject niet mee-gewaardeerd;
• De taxatie is samengesteld aan de hand van opgegeven informatie door opdrachtgever. Taxateur kan dan ook niet instaan voor de 
juistheid van de aangeleverde en gebruikte gegevens. Taxateur heeft zelf de minimaal vereiste gegevens verzameld welke nodig zijn om 
een waarde oordeel af te geven;
• Het object wordt gewaardeerd op basis van de staat en alle geldende omstandigheden op de inspectiedatum.

Taxateur acht de in het rapport gehanteerde uitgangspunten realistisch en passend binnen deze taxatie.

Bijzondere uitgangspunten
Een bijzonder uitgangspunt betreft een uitgangspunt dat ofwel veronderstelt dat de taxatie is gebaseerd op feiten die wezenlijk 
verschillen van de feiten die bestaan op de waardepeildatum of waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat een
kandidaat-koper het zou hanteren op de waardepeildatum.
Per definitie zijn toekomstige waarden volledig gebaseerd op bijzondere uitgangspunten. Een hogere mate van onzekerheid is 
waarschijnlijk inherent aan een toekomstige waarde, waarbij per definitie geen vergelijkbaar bewijs voorhanden is.
In onderhavige taxatie is geen rekening gehouden met bijzondere uitgangspunten.

Afwijkingen ten opzichte van taxatiestandaarden
Geen

Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de onder "opdrachtgever" beschreven opdrachtgevers. De opdrachtegever(s) mag/mogen 
het taxatierapport uitsluiten gebruiken voor het in paragraaf doel van de taxatie genoemde doel van de taxatie. Uitsluitend tegenover de 
opdrachtgever en slechts voor het doe val de opdracht wordt verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud aanvaard. De bijlagen 
vormen een onlosmakelijk deel van het taxatierapport. Voorts is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval onder onze beroepsaansprakelijkheids verzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op ons wegens schadevergoeding vervalt 
na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht. 
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B.6 Nadere toelichting op de waardering

Toelichting op de waardering
De markthuur is op basis van de referenten en recente transacties in het gebouw geschat op € 120,- per m². Incentives zijn hierin 
verwerkt. De parkeerplaatsen zijn gemiddeld (er zijn overdekte en niet overdekte plaatsen op hetzelfde afgesloten terrein) gewaardeerd 
op € 850,- per jaar. 
De vertrekkans van huidige huurders en van de volgende huurders is geschat op 50% en de wederverhuurtijd van de flexkantoren (Coen 
& Co) op 3 maanden en van de overige kantoren op 6 maanden.
Aangenomen is dat de ruimte in het souterrain verhuurd kan worden als opslagruimte aan bijvoorbeeld de zittende huurders voor € 40,- 
per m² per jaar. 
De opbrengsten van de antennes op het dak zijn opgenomen als jaarlijkse baten en de nog lopende incentives zijn het betrokken jaar 
opgenomen als incidentele kostenpost.
De gehanteerde disconteringsvoet is opgebouwd uit het risicovrije rendement en opslagen voor de beleggingscategorie, de locatie en het 
objectrisico. Dit houdt tevens verband met de NAR en de groeivoet die als BAR k.k. op de markthuur van 9,11% onderbouwd is met 
referentietransacties.

Aanpassingen op conceptrapportage
Er zijn door opdrachtgevers op basis van de concept rapportage geen opmerkingen gemaakt die aanpassing van het rapport 
noodzakelijk hebben gemaakt.

Wezenlijke veranderingen voor of na taxatiedatum
Er zijn aan taxateur geen omstandigheden bekend of voorzienbaar die een wezenlijke verandering van de waarde (kunnen) veroorzaken.

Taxatie onnauwkeurigheid
Alle taxaties zijn opinies betreffende de prijs die gerealiseerd kan worden in een transactie op de waardepeildatum op basis van de 
vermelde uitgangspunten en/of bijzondere uitgangspunten. De mate van zekerheid kan, zoals bij alle opinies, variëren. Deze variaties zijn 
het gevolg van de inherente kenmerken van het object, de markt of beschikbare informatie. Het vermelden van het bestaan van 
onzekerheid hoort bij de professionele deskundigheid van de taxateur. Onvoorziene macro-economische of politieke crises kunnen 
dramatische gevolgen voor markten hebben, onder meer resulterend in paniekverkopen of eenvoudig onwil om transacties te sluiten. In 
dergelijke gevallen kan de taxatie niet als representatief worden beschouwd. In onderhavige taxatie is geen sprake van een bovenmatige 
taxatieonzekerheid.

B.7 Eerdere taxaties en overzicht andere waarderingen

Eerdere taxaties
Taxateur heeft het object in 2019 getaxeerd t.b.v. de financiering bij aankoop.

Marktupdate van volledige taxatie
Roy Middleton MSc MSRE RM RT > Kantoor > Amalialaan 126 A-H, 3743KJ te Baarn (15669226)

Overzicht eerdere taxaties

Rapport datum Peildatum Waarde Reden taxatie Opmerkingen

14-8-2019 2-8-2019 € 10.880.000 financiering
Inmiddels is een groot deel van de leegstand 
ingevuld en is de contracthuur € 72.334,- per jaar 
hoger.
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B.8 Overzicht inzage documenten

Soort informatie Ingezien Datum Bron / opmerking

Asbestonderzoek Nee

Bestemmingsplan Ja 24-9-2020 ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek Ja 24-9-2020 Tauw bv; 2-6-2017

Eigendomsbewijs Ja 24-2-2020 kadaster

Energielabel

Erfpacht gegevens NVT

Gebruiksvergunning NVT

Huurlijst Ja 24-9-2020 huurlijst inclusief incentives per 1-6-2019, CBRE

Huurovereenkomsten Nee

Inspectierapporten Nee

Kadastrale gegevens Ja 24-9-2020 kadaster

Meetcertificaat Nee

Milieu-informatie overheid Nee

Milieuvergunning NVT

Onderhoudsprognose Nee

Omgevingsvergunning NVT

Splitsingsakte NVT

Plattegronden Ja 24-9-2020 opdrachtgever

Sideletters / allonges Nee

Overige gegevens Nee

B.9 Gehanteerde taxatiemethodiek

Gehanteerde taxatiemethodiek
De gehanteerde methoden zijn:
1. de Bruto Aanvangs Rendementsmethode (hierna te noemen: BAR);
2. de Netto Aanvangs Rendementsmethode (hierna te noemen: NAR);
3. de Discounted Cashflow methode ( hierna te noemen: DCF)
Bij de benaderingen ad 1 en 2 wordt van de veronderstelling uitgegaan, dat de onroerende zaak min of meer een zelfstandig inkomen 
oplevert. Deze inkomsten kunnen vervolgens worden omgezet in een kapitaalbedrag, met andere woorden: welk kapitaal mag 
geïnvesteerd worden om een bepaald percentage aan rendement te verkrijgen.
Ad 1.
De BAR-methode wordt bij de waardering van onroerende zaken in de markt zeer veel gebruikt bij het vaststellen van de marktwaarde in 
verhuurde staat.
Ook de marktwaarde vrij van huur en/of gebruik kan op deze wijze bepaald worden. In deze methode wordt de markthuur gekapitaliseerd 
met een yield (het bruto aanvangs-rendement).
Deze uitkomst wordt in deze taxatie nog gecorrigeerd met het kosten koper gedeelte, bestaande uit 6% overdrachtsbelasting en circa 1% 
kosten voor de akte van levering.
De yield is onder andere geanalyseerd aan de hand van de transacties in de regio, alsmede aan de hand van de rendementen 
gerelateerd aan de ROZ/IPD – index. Deze index brengt 80% van het totaal aan beleggingen in direct vastgoed tot uitdrukking en is 
hiermee de belangrijkste graadmeter voor het benchmarken van direct belegd vastgoed. In deze index zijn de verschillende categorieën 
vastgoed uitgesplitst.
Ad 2
De NAR-methode berekent het rendement dat ook werkelijk als vergoeding voor het ter beschikking stellen van het kapitaal in het eerste 
exploitatiejaar wordt ontvangen. De NAR-methode is in deze zin een verbeterde BAR-methode, omdat de exploitatiekosten in deze 
methode meewegen. Welke kosten dit zijn, hangt onder andere af van de huurovereenkomst, de wettelijke bepalingen en de 
bouwkundige en functionele aard van het gebouw en de exploitatiekosten.
De NAR-methode is vergelijkbaar met de BAR-methode met dien verstande dat de NAR-methode uitgebreider is. De exploitatiekosten 
van het object worden betrokken bij de waardeberekening. Dientengevolge wordt bij de NAR-methode gerekend met de netto-markthuur 
in plaats van de brutomarkthuur. Hierbij worden op de bruto-markthuur de exploitatiekosten welke voor rekening van de eigenaar komen 
in mindering gebracht. Dit wordt ook wel het bruto-netto traject genoemd.
De exploitatiekosten zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Elk van die categorieën zijn weer onder te verdelen in een aantal 
specifieke kosten.
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C GEBRUIK

C.1 Gebruik van het object

Huidig gebruik
kantoor

Huurbijzonderheden
Geen bijzonderheden, voor gegevens huurders, huurprijzen en data wordt verwezen naar het rekenblad.
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D ONDERBOUWING

D.1 Markthuur en referenties

Huurreferenties commercieel/parkeren

Transactiedatum Adres Plaats IPD type Totaal m² of 
stuks

Huuropbrengst 
p/j

Huuropbrenst 
p/m

Huuropbrengst 
p/j/m²

1-8-2017 Gerrit van der Veenlaan 4 Baarn Kantoor 203 € 26.699 € 132

9-4-2019 Nieuweweg 109 Soest Kantoor 200 € 23.400 € 117

1-9-2018 Oostergracht 42 Soest Kantoor 800 € 88.000 € 110

Algemene toelichting op de huurreferenties
De markthuurwaarde is geschat aan de hand van de genoemde referenten. Het object aan de G. vcan der Veenlaan ligt direct achter het 
getaxeerde. In de directe omgeving hebben weinig transacties van vergelijkbare kantoorruimten plaatsgevonden. Een deel van de 
kantoren zijn recent verkocht om te worden getransformeerd naar wonen. De kantoorruimten in het direct naastgelegen Soest geven een 
beeld van de markthuren.

Verklaring gehanteerde markthuur
Kantoorgebruikers zijn bereid een hogere (all-in) huurprijs te betalen voor een flexconcept, omdat hier flexibiliteit in tijd en ruimte 
tegenover staat en zij gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. De prijs per vierkante meter bij een 
flexconcept is flink hoger dan bij het huren van reguliere kantoorruimte. Daar staat tegenover dat eindgebruikers dan de beschikking 
krijgen over volledig ingerichte kantoorruimte, receptie-, telefoonbeantwoording-, postverwerking-, print- en kopieermogelijkheden en 
gebruik van een restaurant en/of ICT-support. Voor een aanbieder van een flexibel kantoorconcept zit het verdienmodel vooral in een zo
hoog mogelijke bezettingsgraad en de verkoop van aanvullende diensten en abonnementen. 

Hoewel de kanttoorruimte als een dergelijk flexplek wordt aangeboden, liggen de huren binnen de bandbreedte van de markt. Hierdoor is 
aangenomen dat er relatief weinig mutatie zal zijn en weinig mutatiekosten gemaakt hoeven te worden. De markthuur van de kantoren is 
geschat op € 120,- per m² per jaar.
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Overzicht ruimtetypes

Ruimtetypes IPD type BVO m² VVO m² Markt/herz. 
huur per m²

Markt/herz. 
huur per jr % van totaal

C&C; Unit 0.31 Kantoor 54 49 € 120 € 5.880 0,6 %

C&C; Unit 1.19 Kantoor 43 39 € 120 € 4.680 0,5 %

C&C; Unit 0.23 Kantoor 43 39 € 120 € 4.680 0,5 %

C&C; Unit 0.28 Kantoor 44 40 € 120 € 4.800 0,5 %

C&C; Unit 0.29 Kantoor 42 38 € 120 € 4.560 0,4 %

C&C; Unit 0.25 Kantoor 134 122 € 120 € 14.640 1,4 %

C&C; Unit 0.20 Kantoor 66 60 € 120 € 7.200 0,7 %

C&C; Unit 0.21 Kantoor 43 39 € 120 € 4.680 0,5 %

C&C; Unit 0.26 en 1.05 Kantoor 51 46 € 120 € 5.520 0,5 %

C&C; Unit 0.27 Kantoor 51 46 € 120 € 5.520 0,5 %

Leegstand Coen &Co Kantoor 155 141 € 160 € 22.560 2,2 %

Kantoor; Unit 1.02 Kantoor 197 179 € 120 € 21.480 2,1 %

Kantoor; Unit 1.07 Kantoor 224 204 € 120 € 24.480 2,4 %

Kantoor; Unit 1.06 Kantoor 101 92 € 120 € 11.040 1,1 %

Kantoor; Unit 1.01 Kantoor 156 142 € 120 € 17.040 1,6 %

Kantoor; Unit 2.02 en 2.01A Kantoor 1.893 1.721 € 120 € 206.520 20,0 %

Kantoor; Unit 2.03 en 2.04 Kantoor 749 681 € 120 € 81.720 7,9 %

Kantoor; Unit B Kantoor 766 696 € 120 € 83.520 8,1 %

Kantoor; Unit 0.02 Kantoor 1.945 1.768 € 120 € 212.160 20,5 %

Kantoor; Unit 1.03 Kantoor 668 607 € 120 € 72.840 7,1 %

Leegstand souterrain Kantoor 399 363 € 60 € 21.780 2,1 %

Leegstand kantoor 1e verdieping Kantoor 440 400 € 125 € 50.000 4,8 %

verhuurde leegstand 1e verdieping Kantoor - 138 € 125 € 17.250 1,7 %

Totaal 8.263 7.650 € 904.550 87,6 %

Overzicht andere ruimtetypes

Ruimtetypes IPD type Stuks Markthuur per 
stuks Markthuur jr % van totaal

C&C; Unit 0.25- 4 parkeerplaatsen Parkeren buiten 4 € 850,00 € 3.400 0,3 %

Kantoor; Unit 1.02-4 parkeerplaatsen Parkeren buiten 4 € 850,00 € 3.400 0,3 %

Kantoor; Unit 1.01- 3 parkeerplaatsen Parkeren buiten 3 € 850,00 € 2.550 0,2 %

Kantoor; Unit 2.02 en 2.01A- 30 parkeerplaatsen Parkeren buiten 30 € 850,00 € 25.500 2,5 %

Kantoor; Unit 2.03 en 2.04- 10 parkeerplaatsen Parkeren buiten 10 € 850,00 € 8.500 0,8 %

Kantoor; Unit B- 8 parkeerplaatsen Parkeren buiten 8 € 850,00 € 6.800 0,7 %

Kantoor; Unit 0.02- 20 parkeerplaatsen Parkeren buiten 20 € 850,00 € 17.000 1,6 %

Kantoor; Unit 1.03-15 parkeerplaatsen Parkeren buiten 15 € 850,00 € 12.750 1,2 %

Leegstand 57 parkeerplaatsen Parkeren buiten 57 € 850,00 € 48.450 4,7 %

Totaal 151 € 128.350 12,4 %

Item Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Periode 9 Periode 10

Inflatie verwachting 1,4% 1,4% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Kosten verwachting 1,8% 1,8% 1,9% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Markthuur verwachting 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Verwachtingen indexen commercieel
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D.2 Koopreferenties en gehanteerde rendementen en output parameters

Koopreferenties

Transactiedatum Adres Plaats IPD type m² / stuks BAR Koopsom kk koopsom per 
stuks/m²

05-9-2016 Prins Bernhardweg 69 Zeist Kantoor 3.008 10,02% € 4.375.000 € 1.454

15-9-2016 Berkenweg 11 Amersfoort Kantoor 13.792 12,2% € 15.000.000 € 1.088

18-10-2016 Stationsplein 1-37 Amersfoort Kantoor 13.609 11095,65% € 11.500.000 € 845

02-12-2018 Tolweg 12 Baarn Kantoor 1.494 0% € 905.000 € 606

Algemene toelichting op de beleggings- of koopreferenties
In de directe omgeving van Baarn hebben weinig beleggingstransacties plaatsgevonden. De transacties In de omliggende gebieden 
dienen als onderbouwing van de aanvangsrendementen. De transacties zijn van 2016 en de rendementen zijn inmiddels, door de 
aanhoudend lage kapitaalsrente, verder aangescherpt.

Input yield Yield

Disconteringsvoet 7,75 %

NAR % vrij op naam 7,00 %

Exityield 8,00 %

Gehanteerde input en berekende output yields commercieel

Output yield Yield

BAR theoretische huur kk 9,72 %

BAR contracthuur kk 8,87 %

BAR markt/herz. huur kk 8,88 %

Verklaring gehanteerde rendementen
Bruto aanvangsrendementen van referenten zijn moeilijk vergelijkbaar, omdat deze berekend zijn aan de hand van de contracthuur. 
Getracht is deze te vertalen naar een BAR op de markthuur. Het verschil tussen de markthuur en de contracthuur van het getaxeerde is 
niet groot (-8% huurpotentie). De disconteringsvoet is opgebouwd uit risicovrij rendement, objectrisico, huurdersrisico en leegstandrisico. 
Een deel hiervan is tevens verwerkt in de kasstroom. De disconteringsvoet is een afgeleide van NAR en de ingeschatte groeivoet en is 
vastgesteld op 8%, resulterend in een BAR k.k. op de markthuur van 9,11%. Dit ligt iets lager dan de referenten, omdat de huur van het 
getaxeerde bijna marktconform is en het gebouw minder leegstand heeft dan de referenten. Ook zijn de meeste referentietransacties van 
drie  jaar geleden en is de markt verder verbeterd, waardoor beleggers een lager rendement zullen accepteren.  

D.3 Onderbouwing correcties
De incentives, opgegeven door de verkopende makelaar zijn in het betreffende jaar als correctie opgenomen. De huur van het dak (3 
antennes) is als jaarlijkse bate opgenomen.

D.4 Beoordeling

Courantheid verhuur: Goed

Verhuurbaarheid
Bij een marktconforme prijs is de wederverhuurtijd van de flexkantoren geschat op 3 maanden en voor de overige kantoren op 6 
maanden.

Courantheid verkoop: Goed

Verkoopbaarheid
Bij een marktconforme prijsstelling is de verkooptijd van de belegging geschat op 6 maanden.

Verkooptijd als belegging (maanden): 6 maanden
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BIJLAGEN FOTO'S
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Referentie type: koop  | Berkenweg 11, 3818LA Amersfoort

Transactiedatum: 15-9-2016

Adres: Berkenweg 11

Plaats: Amersfoort

IPD type: Kantoor

m² / stuks: 13.792

Koopsom kk: € 15.000.000

Koopsom p/m²: € 1.088

BAR: 12,20 %

Kwaliteit t.o.v. getaxeerde: Vergelijkbaar

Toelichting op deze referentie
Het object had 311 m² leegstand en een resterende gemiddeld gewogen looptijd van 3,46 ten tijde van de transactie. Het gebouw was met een contracthuur van € 136,- per m² 
oververhuurd. Het getaxeerde heeft een marktconforme contracthuur wat een verklaring is voor de hogere yield van het vergelijkingsobject. De transactie vond plaats in 2016. Inmiddels 
zijn de yields verder gedaald.

Referentie type: koop  | Stationsplein 1-37, 3818LE Amersfoort

Transactiedatum: 18-10-2016

Adres: Stationsplein 1-37

Plaats: Amersfoort

IPD type: Kantoor

m² / stuks: 13.609

Koopsom kk: € 11.500.000

Koopsom p/m²: € 845

BAR: 11095,65 %

Kwaliteit t.o.v. getaxeerde: Slechter

Toelichting op deze referentie
Het gebouw had 5.360m² leegstand en een resterende gewogen looptijd van 3,5 jaar. De kantoorruimte was met € 160,- per m² oververhuurd wat een verklaring is voor de hogere yield. 
Ten opzichte van 2016 zijn de yields ook (licht) gedaald.

Referentie type: koop  | Tolweg 12, 3741LK Baarn

Transactiedatum: 2-12-2018

Adres: Tolweg 12

Plaats: Baarn

IPD type: Kantoor

Bouwjaar: 1992

m² / stuks: 1.494

Koopsom kk: € 905.000

Koopsom p/m²: € 606

Kwaliteit t.o.v. getaxeerde: Slechter

Toelichting op deze referentie
Dit kantoorgebouw is gelegen op bedrijventerrein “De Drie Eiken” in Baarn. Het is gebouwd in 1992 en gemoderniseerd in 2012. Het betreft een zelfstandig representatief kantoorgebouw 
bestaande uit drie verdiepingen en omgeven door groenvoorzieningen. Rondom het gebouw is ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Tevens is er een fietsenstalling 
aanwezig. 
Het kantoorgebouw is totaal circa 1.494 m² groot, als volgt verdeeld:
Begane grond ca. 476 m² Beschikbaar
1e verdieping ca. 536 m² Beschikbaar
2e verdieping ca. 446 m² Beschikbaar
Dakopbouw (opslag) ca. 36 m² Beschikbaar

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
- centrale entree;
- mechanische ventilatie met topkoeling;
- systeemplafonds voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- centrale verwarming middels radiatoren;
- te openen ramen;
- toiletgroep per verdieping;
- minder validen toilet op de begane grond;
- dubbele beglazing voorzien van warmtewerende coating;
- personenlift;
- kabelgoten ten behoeve van data, telefonie en elektra.

BIJLAGEN BELEGGING- OF KOOPREFERENTIES

Algemene toelichting op de beleggings- of koopreferenties | aantal referenties: 4
In de directe omgeving van Baarn hebben weinig beleggingstransacties plaatsgevonden. De transacties In de omliggende gebieden dienen als 
onderbouwing van de aanvangsrendementen. De transacties zijn van 2016 en de rendementen zijn inmiddels, door de aanhoudend lage kapitaalsrente, 
verder aangescherpt.
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Referentie type: koop  | Prins Bernhardweg 69, 3991DE Zeist

Transactiedatum: 5-9-2016

Adres: Prins Bernhardweg 69

Plaats: Zeist

IPD type: Kantoor

m² / stuks: 3.008

Koopsom kk: € 4.375.000

Koopsom p/m²: € 1.454

BAR: 10,02 %

Kwaliteit t.o.v. getaxeerde: Vergelijkbaar

Toelichting op deze referentie
Het gebouw op de transactiedatum 271 m² leegstand en een gewogen resterende huurtermijn van 2,96 jaar. De contracthuur bedroeg € 160,- per m² waardoor het pand oververhuurd 
was. Dit is een verklaring voor de hogere yield. Daarnaast zijn de yields iets gedaald ten opzichte van 2016.
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Referentie type: huurtransactie  |  Gerrit van der Veenlaan 4, 3743DN Baarn 

Transactiedatum: 1-8-2017

Straat: Gerrit van der Veenlaan 4

Plaats: Baarn

IPD type: Kantoor

Totaal m² of stuks: 203

Huuropbrengst: € 26.699

Aanvangshuur per jaar m²: -

Huuropbrengst per jaar m²: € 131,52

Kwaliteit t.o.v. getaxeerde: Vergelijkbaar

Referentie type: huurtransactie  |  Nieuweweg 109, 3745GC Soest 

Transactiedatum: 9-4-2019

Straat: Nieuweweg 109

Plaats: Soest

IPD type: Kantoor

Totaal m² of stuks: 200

Huuropbrengst: € 23.400

Aanvangshuur per jaar m²: -

Huuropbrengst per jaar m²: € 117,00

Kwaliteit t.o.v. getaxeerde: Vergelijkbaar

Referentie type: huurtransactie  |  Oostergracht 42, 3763LZ Soest 

Transactiedatum: 1-9-2018

Straat: Oostergracht 42

Plaats: Soest

IPD type: Kantoor

Totaal m² of stuks: 800

Huuropbrengst: € 88.000

Aanvangshuur per jaar m²: -

Huuropbrengst per jaar m²: € 110,00

Kwaliteit t.o.v. getaxeerde: Vergelijkbaar

Toelichting op deze referentie
Deze ruimte beschikt over een eigen keukenvoorziening, diverse kantoren en centrale voorzieningen voor sanitair. Tevens zijn de ruimtes voorzien van airconditioning. 

Bijzonderheden:
- Lift aanwezig;
- Glasvezel aanwezig; 
- Ligging naast station Soest-Zuid en nabij winkelcentrum;
- Uitvalswegen naar Utrecht, Amersfoort en Amsterdam;
- Voorkeur verhuurder voor representatieve bedrijven met uitstraling vergelijkbaar aan het kantoorpand;
- Royale voorentree;
- Parkeren op eigen terrein alsmede openbaar parkeren in de omgeving;

BIJLAGEN HUURREFERENTIES

Algemene toelichting op de huurreferenties | aantal referenties: 3
De markthuurwaarde is geschat aan de hand van de genoemde referenten. Het object aan de G. vcan der Veenlaan ligt direct achter het getaxeerde. In 
de directe omgeving hebben weinig transacties van vergelijkbare kantoorruimten plaatsgevonden. Een deel van de kantoren zijn recent verkocht om te 
worden getransformeerd naar wonen. De kantoorruimten in het direct naastgelegen Soest geven een beeld van de markthuren.
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Nadorp Taxaties B.V.
Verlengde Tolweg 2A |  's-Gravenhage

Email: roy@nadorp.nl | Tel: 070-3757575
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Taxatierapport samenvatting 
Amalialaan 126 A-H, 3743KJ te Baarn
Waarde op: 24-9-2020 | Taxateur: Roy Middleton MSc MSRE RM RT  

I - Rapport samenvatting | Commercieel
Dossiernummer: Y14026

VMS taxatienummer: 18104800

Complex: Amalialaan 126, Baarn - 24-9-2020 

Adres: Amalialaan 126 A-H, 3743KJ te Baarn

Eigenaar: Meerdervoort Amaliawolde B.V.

Type eigendom: Eigendom

Te taxeren belang: Eigendom

Perceeloppervlakte: 19.075 m²

Object
Type object: Commercieel

Oorspronkelijk bouwjaar: 1997

Monument: Nee

Totaal BVO: 8.263 m²
VVO (m²): 7.650 m²
Verhouding VVO / BVO: 1:1,08

Parkeerplaatsen buiten: 151

Parkeerratio: 1:51

Waardering
Opdrachtgever: Meerdervoort Amaliawolde B.V.

Contactpersoon:

Doel taxatie: Verslaglegging jaarrekening

Taxateur: Roy Middleton MSc MSRE RM RT

Waardepeildatum: donderdag 24 september 2020

Marktwaarde per m²: € 1.521

Het object is per 24-09-2020 getaxeerd op: 

EUR 11.640.000
Marktwaarde kosten koper

Locatie Complex foto

Kengetallen
Markt/herz. huur: € 1.032.900

Theoretische huur: € 1.130.472

Netto markt/herz. huur: € 914.371

Correctie meer- en minderhuur: € 181.345

Exploitatielasten % markt/herz. huur: 11,5 %

Leegstand % markt/herz. huur: 9,5 %

BAR markt/herz. huur kk: 8,9 %

BAR contracthuur kk: 8,9 %

Aantal huurders: 18

Gem. restduur contracten jr: 2,2

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&ie=UTF8&z=17&om=1&iwloc=addr&q=52.2095,5.28179


DCF rapportage 
Amalialaan 126 A-H, 3743KJ te Baarn
Waarde op: 24-9-2020 | Taxateur: Roy Middleton MSc MSRE RM RT  

KASSTROMEN Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12 Periode 13 Periode 14 Periode 15

Theoretische huur 1.135.495 1.117.712 1.104.587 1.091.508 1.099.957 1.121.338 1.141.548 1.157.206 1.174.118 1.189.640 1.210.518 1.230.870 1.247.644 1.262.877 1.280.675

Aanvangsleegstand -49.380 - - - - - - - - - - - - - -

Mutatieleegstand -10.211 -105.744 -17.206 -112.514 -13.285 -26.828 -32.482 -112.324 -42.233 -96.185 - -50.754 -124.645 -20.354 -132.081

Structurele leegstand - - - - - - - - - - - - - - -

Huurvrij - - - - - - - - - - - - - - -

BTW compensatie - - - - - - - - - - - - - - -

Bruto huurinkomsten 1.075.904 1.011.969 1.087.380 978.994 1.086.672 1.094.510 1.109.067 1.044.882 1.131.884 1.093.456 1.210.518 1.180.117 1.122.998 1.242.522 1.148.594

OZB -23.111 -23.435 -23.774 -24.190 -24.674 -25.168 -25.671 -26.185 -26.708 -27.242 -27.787 -28.343 -28.910 -29.488 -30.078

Rioolbelasting -5.836 -5.918 -6.004 -6.109 -6.231 -6.356 -6.483 -6.613 -6.745 -6.880 -7.017 -7.158 -7.301 -7.447 -7.596

Waterschapslasten -2.236 -2.268 -2.300 -2.341 -2.387 -2.435 -2.484 -2.534 -2.584 -2.636 -2.689 -2.742 -2.797 -2.853 -2.910

Verzekering -8.272 -8.417 -8.570 -8.758 -8.977 -9.201 -9.431 -9.667 -9.908 -10.156 -10.410 -10.670 -10.937 -11.210 -11.491

Overige vaste kosten - - - - - - - - - - - - - - -

Vaste kosten -39.456 -40.038 -40.649 -41.398 -42.269 -43.160 -44.069 -44.997 -45.946 -46.914 -47.903 -48.913 -49.945 -50.999 -52.075

Verhuurcourtage -13.886 -30.760 -11.325 -29.083 -6.406 -12.460 -8.288 -37.422 -10.304 -28.244 -5.366 -13.625 -36.233 -13.341 -28.564

Promotiekosten -1.203 -2.445 -673 -2.190 -351 -534 -2.367 -871 -2.238 -871 - -1.222 -2.880 -793 -2.580

Mutatiekosten -1.943 -22.268 -7.273 -20.433 -3.402 -3.076 -22.363 -8.586 -23.371 -8.359 - -10.117 -28.934 -9.514 -26.809

Servicekosten eigenaar -1.536 -3.970 -675 -4.512 -511 -629 -1.256 -4.331 -1.903 -3.777 - -1.578 -4.901 -841 -5.592

Leegstandkosten -18.568 -59.442 -19.947 -56.219 -10.670 -16.700 -34.273 -51.210 -37.816 -41.251 -5.366 -26.542 -72.948 -24.489 -63.545

Onderhoud -59.214 -60.250 -61.343 -62.686 -64.254 -65.860 -67.506 -69.194 -70.924 -72.697 -74.514 -76.377 -78.287 -80.244 -82.250

Beheerkosten -20.820 -21.124 -21.439 -21.763 -22.097 -22.419 -22.757 -23.109 -23.467 -23.830 -24.199 -24.525 -24.890 -25.275 -25.666

Oninbare huur - - - - - - - - - - - - - - -

Niet verrekenbare BTW - - - - - - - - - - - - - - -

Overige kosten - - - - - - - - - - - - - - -

Overige kosten -80.033 -81.373 -82.782 -84.449 -86.351 -88.279 -90.264 -92.303 -94.391 -96.527 -98.714 -100.902 -103.176 -105.519 -107.916

Renovaties - - - - - - - - - - - - - - -

Achterstallig onderhoud - - - - - - - - - - - - - - -

Meer- en minderhuur default risico - - - - - - - - - - - - - - -

Overige baten/lasten 20.328 -36.420 -29.733 17.681 27.895 28.453 29.022 29.603 30.195 30.799 31.415 32.043 32.684 33.337 34.004

Energie besparende maatregelen - - - - - - - - - - - - - - -

Erfpacht - - - - - - - - - - - - - - -

Correcties 20.328 -36.420 -29.733 17.681 27.895 28.453 29.022 29.603 30.195 30.799 31.415 32.043 32.684 33.337 34.004

Kasstroom 958.175 794.695 914.270 814.610 975.278 974.824 969.483 885.973 983.926 939.562 1.089.950 1.035.802 929.612 1.094.854 959.062

NCW Kasstromen 923.073 710.517 758.632 627.320 697.028 646.593 596.799 506.164 521.694 462.340 497.766 439.014 365.667 399.690 324.935

Marktwaarde en gebruikte yields

Marktwaarde VON € 12.345.838 Disconteringsvoet 7,75 % Exit Yield 8,00 %

Marktwaarde KK € 11.636.039 NCW Kasstroom € 8.477.232 NCW Eindwaarde € 3.868.606

Marktwaarde KK (afgerond) € 11.640.000



Huurdersoverzicht rapportage
Amalialaan 126 A-H, 3743KJ te Baarn
Waarde op: 24-9-2020 | Taxateur: Roy Middleton MSc MSRE RM RT  

Complex Huurder Adres Startdatum Datum afloop Gem markthuur 
p/m² Markthuur Contracthuur BTW belast Kans 

vertrek 1e Huurvrij BTW comp. Huurders 
risico Looptijd

Amalialaan 126, 
Baarn - 24-9-2020 

Accent Amalialaan 126 1-4-2018 31-3-2021 € 120 € 24.880 € 25.748 Ja 50% - - 0,5

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit 1.02 Kantoor 197 179 € 21.480 - € 120

Kantoor; Unit 1.02-4 
parkeerplaatsen Parkeren buiten - - € 3.400 4 € 850

Subtotaal 197 179 € 24.880 4

Alona Media Amalialaan 126 1-2-2018 24-9-2021 € 120 € 5.880 € 4.955 Ja 50% - - 0,7

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 0.31 Kantoor 54 49 € 5.880 - € 120

Subtotaal 54 49 € 5.880 -

Bright Mobile BV Amalialaan 126 1-9-2016 24-9-2021 € 120 € 4.680 € 3.744 Ja 50% - - 0,6

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 1.19 Kantoor 43 39 € 4.680 - € 120

Subtotaal 43 39 € 4.680 -

BURO VOF Amalialaan 126 1-4-2017 24-9-2021 € 120 € 4.680 € 4.202 Ja 50% - - 0,3

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 0.23 Kantoor 43 39 € 4.680 - € 120

Subtotaal 43 39 € 4.680 -

Buyflex BV Amalialaan 126 1-3-2018 31-12-2023 € 120 € 35.520 € 15.288 Ja 50% - - 3,3

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit 1.06 Kantoor 101 92 € 11.040 - € 120

Kantoor; Unit 1.07 Kantoor 224 204 € 24.480 - € 120

Subtotaal 326 296 € 35.520 -

K. Baghani hond purple 
Media

Amalialaan 126 1-7-2015 24-9-2021 € 120 € 9.360 € 7.399 Ja 50% - - 0,7

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 0.28 Kantoor 44 40 € 4.800 - € 120

C&C; Unit 0.29 Kantoor 42 38 € 4.560 - € 120

Subtotaal 86 78 € 9.360 -



Complex Huurder Adres Startdatum Datum afloop Gem markthuur 
p/m² Markthuur Contracthuur BTW belast Kans 

vertrek 1e Huurvrij BTW comp. Huurders 
risico Looptijd

Amalialaan 126, 
Baarn - 24-9-2020 

Marcommit Amalialaan 126 1-5-2019 30-4-2024 € 120 € 85.590 € 77.044 Ja 50% - - 3,6

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit 1.03 Kantoor 668 607 € 72.840 - € 120

Kantoor; Unit 1.03-15 
parkeerplaatsen Parkeren buiten - - € 12.750 15 € 850

Subtotaal 668 607 € 85.590 15

Memento VOF Amalialaan 126 1-6-2019 24-9-2021 € 120 € 5.520 € 4.177 Ja 50% - - 0,6

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 0.27 Kantoor 51 46 € 5.520 - € 120

Subtotaal 51 46 € 5.520 -

Nieuwe huurders t.b.v. 
berekening voor 
jaarverslaglegging

Amalialaan 126 23-9-2020 22-9-2023 € 96 € 64.140 € 88.747 Ja 50% - - 3,0

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit 1.01- 3 
parkeerplaatsen Parkeren buiten - - € 2.550 3 € 850

Leegstand Coen &Co Kantoor 155 141 € 22.560 - € 160

Leegstand souterrain Kantoor 399 363 € 21.780 - € 60

verhuurde leegstand 1e verdieping Kantoor - 138 € 17.250 - € 125

Subtotaal 554 642 € 64.140 3

Ortelius Wealth 
Management BV

Amalialaan 126 1-4-2018 31-3-2021 € 120 € 17.040 € 20.679 Ja 50% - - 0,5

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit 1.01 Kantoor 156 142 € 17.040 - € 120

Subtotaal 156 142 € 17.040 -

Reprohendo BV Amalialaan 126 1-10-2018 24-9-2021 € 120 € 18.040 € 15.100 Ja 50% - - 0,3

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 0.25 Kantoor 134 122 € 14.640 - € 120

C&C; Unit 0.25- 4 parkeerplaatsen Parkeren buiten - - € 3.400 4 € 850

Subtotaal 134 122 € 18.040 4

Senior Publications 
Nederland BV 1+2

Amalialaan 126 1-3-2017 28-2-2022 € 120 € 232.020 € 283.985 Ja 50% - - 1,4

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit 2.02 en 2.01A Kantoor 1.893 1.721 € 206.520 - € 120

Kantoor; Unit 2.02 en 2.01A- 30 
parkeerplaatsen Parkeren buiten - - € 25.500 30 € 850

Subtotaal 1.893 1.721 € 232.020 30



Complex Huurder Adres Startdatum Datum afloop Gem markthuur 
p/m² Markthuur Contracthuur BTW belast Kans 

vertrek 1e Huurvrij BTW comp. Huurders 
risico Looptijd

Amalialaan 126, 
Baarn - 24-9-2020 

Senior Publications 
Nederland BV 3+4

Amalialaan 126 1-6-2017 28-2-2022 € 120 € 90.220 € 116.948 Ja 50% - - 1,4

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit 2.03 en 2.04 Kantoor 749 681 € 81.720 - € 120

Kantoor; Unit 2.03 en 2.04- 10 
parkeerplaatsen Parkeren buiten - - € 8.500 10 € 850

Subtotaal 749 681 € 90.220 10

Smelt Werving & Selectie Amalialaan 126 1-6-2017 31-5-2022 € 120 € 90.320 € 78.071 Ja 50% - - 1,7

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit B Kantoor 766 696 € 83.520 - € 120

Kantoor; Unit B- 8 parkeerplaatsen Parkeren buiten - - € 6.800 8 € 850

Subtotaal 766 696 € 90.320 8

ST. Werksaambeter Amalialaan 126 15-4-2018 24-9-2021 € 120 € 7.200 € 6.326 Ja 50% - - 0,9

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 0.20 Kantoor 66 60 € 7.200 - € 120

Subtotaal 66 60 € 7.200 -

Tools4Ever Amalialaan 126 1-3-2014 28-2-2024 € 120 € 229.160 € 270.813 Ja 50% - - 3,4

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

Kantoor; Unit 0.02 Kantoor 1.945 1.768 € 212.160 - € 120

Kantoor; Unit 0.02- 20 
parkeerplaatsen Parkeren buiten - - € 17.000 20 € 850

Subtotaal 1.945 1.768 € 229.160 20

Uitgeverij Marmer BV Amalialaan 126 1-7-2016 24-9-2021 € 120 € 4.680 € 3.815 Ja 50% - - 0,7

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 0.21 Kantoor 43 39 € 4.680 - € 120

Subtotaal 43 39 € 4.680 -

Zazu BV Amalialaan 126 1-3-2016 24-9-2021 € 120 € 5.520 € 4.981 Ja 50% - - 0,4

Ruimtes IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr Aantal eenheden Markthuur per eenheid

C&C; Unit 0.26 en 1.05 Kantoor 51 46 € 5.520 - € 120

Subtotaal 51 46 € 5.520 -

Totaal m² en units 7.823 7.250 94

Totaal € 934.450 € 1.032.022 - -





Huurinkomsten en leegstand
Amalialaan 126 A-H, 3743KJ te Baarn
Waarde op: 24-9-2020 | Taxateur: Roy Middleton MSc MSRE RM RT  

Meer en minderhuur Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12 Periode 13 Periode 14 Periode 15

Huurinkomsten 1.135.495 1.117.712 1.104.587 1.091.508 1.099.957 1.121.338 1.141.548 1.157.206 1.174.118 1.189.640 1.210.518 1.230.870 1.247.644 1.262.877 1.280.675

Markthuur 1.040.990 1.056.183 1.071.950 1.088.133 1.104.845 1.120.958 1.137.857 1.155.467 1.173.352 1.191.516 1.209.965 1.226.233 1.244.484 1.263.746 1.283.308

Meer- en minderhuur 91.850 62.765 37.369 7.448 - - - - - - - - - - -

Meer- en minderhuur inclusief default risico 91.850 62.765 37.369 7.448 - - - - - - - - - - -

Verhuurkosten Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12 Periode 13 Periode 14 Periode 15

Verhuurcourtage 13.886 30.760 11.325 29.083 6.406 12.460 8.288 37.422 10.304 28.244 5.366 13.625 36.233 13.341 28.564

Promotiekosten 1.203 2.445 673 2.190 351 534 2.367 871 2.238 871 - 1.222 2.880 793 2.580

Mutatiekosten 1.943 22.268 7.273 20.433 3.402 3.076 22.363 8.586 23.371 8.359 - 10.117 28.934 9.514 26.809

Servicekosten eigenaar 1.536 3.970 675 4.512 511 629 1.256 4.331 1.903 3.777 - 1.578 4.901 841 5.592

Huurderving Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12 Periode 13 Periode 14 Periode 15

Aanvangsleegstand 49.380 - - - - - - - - - - - - - -

Mutatieleegstand 10.211 105.744 17.206 112.514 13.285 26.828 32.482 112.324 42.233 96.185 - 50.754 124.645 20.354 132.081

Structurele leegstand - - - - - - - - - - - - - - -

Huurvrij - - - - - - - - - - - - - - -
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Baarn L 2557
Kadastrale objectidentificatie : 025750255770000

Locaties Amalialaan 126 A
3743 KJ  Baarn
Verblijfsobject ID: 0308010000011835

Amalialaan 126 B
3743 KJ  Baarn
Verblijfsobject ID: 0308010000011836

Amalialaan 126 C
3743 KJ  Baarn
Verblijfsobject ID: 0308010000011837

Amalialaan 126 D
3743 KJ  Baarn
Verblijfsobject ID: 0308010000011838

Amalialaan 126 E
3743 KJ  Baarn
Verblijfsobject ID: 0308010000011839

Amalialaan 126 F
3743 KJ  Baarn
Verblijfsobject ID: 0308010000011840

Amalialaan 126 G
3743 KJ  Baarn
Verblijfsobject ID: 0308010000011841

Amalialaan 126 H
3743 KJ  Baarn
Verblijfsobject ID: 0308010000011842

Kadastrale grootte 6.415 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 147796 - 469067
Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)

Perceel grond - gebruik onbekend
Koopsom € 9.800.000 Koopjaar 2019

Ontstaan uit Baarn L 2297

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.25750255770000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0308010000011835
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0308010000011836
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0308010000011837
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0308010000011838
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0308010000011839
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0308010000011840
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0308010000011841
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0308010000011842
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.25750229770000


BETREFT

Baarn L 2557
UW REFERENTIE

RMD
GELEVERD OP

07-10-2020 - 14:37
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076556995
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59
BLAD

2 van 2

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 77090/3

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 20-12-2019 om 13:50

Naam gerechtigde Meerdervoort Amaliawolde B.V.
Adres Edisonweg 12

2952 AD  ALBLASSERDAM
Statutaire zetel ALBLASSERDAM

KvK-nummer 75709252 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
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.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_77090_3
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.559372317
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=75709252
https://www.kadaster.nl/contact


Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 oktober 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Baarn
L
2557

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.

Uw referentie: RMD


