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Grondperceel 
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2012 DL  Haarlem 
 

opdrachtgever 

Gemeente Haarlem 

 

Bijlage 2 Taxatierapport Hanson bij BBVnr 2022/578870



 

 
taxatierapport | Kampersingel 44A - Haarlem | 15 februari 2022| pagina 2 van 42 

 
 
 
 

samenvatting 
 

Algemeen  
Type taxatie Volledige taxatie 
Adres Kampersingel 44A  

2012 DL  
Haarlem 

Datum opdracht 4 Januari 2022 
Datum rapport 15 Februari 2022 
Taxatienummer 20221145 
Object Grondperceel 
Bijzondere uitgangspunt(en) Taxatie geschiedt onder de bijzondere aanname; leeg en ontruimd, vrij 

van huur en gebruik. 
Opdrachtgever Gemeente Haarlem 
Mede-opdrachtgever Gemeente Haarlem 
Relatie Ja 
Bedrijfsnaam taxateur Hanson Taxaties 
Naam taxateur P. Haavekost 

RT634664706 
RICS5609240 

Naam controlerend en tweede taxateur R.R. de Visser 
RT973851066 

Datum opname 24 Januari 2022 
Waardepeildatum 15 Februari 2022 
  
Locatie Goed 
Object Redelijk 
Onderhoudsstaat Redelijk 
Courantheid Goed 
Verhuurbaarheid Goed 
Verkoopbaarheid Goed 
Uitpondbaarheid Niet van toepassing 
  
Objectomschrijving Perceel grond thans in gebruik als parkeerterrein 
Type object Grondperceel 
Aantal verdiepingen 0 
Bouwjaar - 
EPA label Niet van toepassing 
Sterkten • Locatie; 

• Eenvoudig te verhuren; 
• Voldoet aan huidige (acute) vraag; 
• Goed voorzieningenniveau directe omgeving. 

Zwakten • Bereikbaarheid 
• Verharding. 

Kansen • Aanbrengen verharding; 
• Mogelijke bebouwing; 
• Splitsing in appartementsrechten; 
• Uitponden na splitsing. 

Bedreigingen • Wijzigingen in financieringsbeleid financiële instellingen; 
• Aanpassingen rentetarieven; 
• Veranderende economische omstandigheden; 
• Toenemende wet- en regelgeving inzake duurzaamheid en 
zelfbewoning. 

  
Kadastrale aanduiding  
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Gemeente Haarlem 
Sectie, nummer, appartementindex K , 3811 
Perceelgrootte 189 
Erfpacht Niet van toepassing 
Recht van opstal Niet van toepassing 
Vruchtgebruik Niet van toepassing 
Aanbiedingsplicht Niet van toepassing 
Ontrekkingsvergunning benodigd Niet van toepassing 
Omgevingsvergunning benodigd Niet van toepassing 
Splitsingsvergunning benodigd Niet van toepassing 
Bewijs van brandveiligheid benodigd Niet van toepassing 
Indicatie bodemverontreiniging Geen verdachte omstandigheden aangetroffen 
Asbest Geen verdachte omstandigheden aangetroffen 
Publiekrechtelijke beperkingen Geen waardeverminderende publiekrechtelijke beperkingen 

waargenomen 
Eigenaar 1 Gemeente Haarlem 
  
Gebruikssituatie  
Gbo / vvo 8 (196 m2) 
Bvo 8 (196 m2) 
Gbo / vvo leegstand 0 
  
Huidige situatie  
Opgegeven huuropbrengst 0 
Markthuurwaarde leegstand 0 
Markthuurwaarde   Geliberaliseerd niet van toepassing 
Exploitatiekosten 1.259 Exploitaitiekosten in % 13,11% 
Canon 0 
Netto huurwaarde  
  
Waarderingsmethoden BAR/NAR met controle middels DCF 
NAR 4,00% 
BAR 4,60% 
DCF 4,00% 
Kosten koper 9,00% 
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Waardering  
  
object Huidige situatie Bijzondere aanname 
Marktwaarde k.k.   Taxatie geschiedt onder de 

bijzondere aanname; leeg en 
ontruimd, vrij van huur en 
gebruik. 

   
 
 
 
voor akkoord:      voor akkoord: 
P. Haavekost BRE MRICS RM RVGME RT   R.R. de Visser RM RT 
RICS Registered Valuer     controlerend en tweede taxateur 
plaats Haarlem      plaats Haarlem 
datum 15 februari 2022     datum 15 februari 2022 
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plausibiliteitsverklaring 
 
 
 
 
 

 
voor akkoord: 
controlerend en tweede taxateur R.R. de Visser 
    

 
 
 
 
   

plaats Heemstede   
datum 15 februari 2022    

Ondergetekende 
De heer R.R. de Visser RM RT 
 
Bedrijfsnaam 
STAED B.V. handelend onder de naam  Hanson Taxaties 
 
Adres  
Claus Sluterweg 311 
2012 WS Haarlem 
023 532 99 55 
taxaties@hanson.nl 
 
Inschrijving register  
NRVT in de kamers wonen en bedrijfsmatig vastgoed onder registratienummer  RT973851066 
 
verder te noemen “taxateur”, verklaart hierbij: 

• Taxateur heeft het taxatierapport met referentie 20221145 van de objecten getaxeerd door P. Haavekost, 
beoordeeld op plausibiliteit van de waarde én de onderbouwing van de waarde. 

• Taxateur heeft het taxatierapport d.d. 15 februari 2022 beoordeeld. 
• Taxateur heeft geen interne en geen externe inspectie van het object gedaan. 
• Taxateur heeft alle bijlages in relatie tot de inhoud van het taxatierapport bekeken. 
• Taxateur geeft geen garantie op de compleetheid van het taxatierapport en de bijlagen. 
• Op basis van de beoordeelde stukken is taxateur van mening dat de waarde in het taxatierapport plausibel is. Op 

basis van de beoordeelde stukken heeft de taxateur de volgende opmerkingen: geen. 
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 Algemene uitgangspunten 

Algemeen 
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 eenvoudigweg onwil om transacties te sluiten. In dergelijke gevallen kan de taxatie niet als representatief 
worden beschouwd. 
 
Schattingsonzekerheid 
Op basis van de aangeleverde informatie wordt ingeschat dat de schattingsonzekerheid van de taxatie is:  
boven gemiddeld  
Als gevolg van informatievoorziening:  
gemiddeld 
Als gevolg van gebrek marktinformatie: :  
gemiddeld 
Marktomstandigheden: :  
gemiddeld 
Algemene taxatie- onnauwkeurigheid: :  
gemiddeld 
  
Het COVID-19 (Coronavirus) is 11 maart 2020 door de Wereld gezondheidsorganisatie WHO als pandemie verklaard, waarna 
de Nederlandse overheid diverse maatregelen heeft genomen waaronder het sluiten van de scholen, het dringende advies 
om indien mogelijk thuis te werken en voorts RIVM richtlijnen aan te houden. Het is onduidelijk welke volgende maatregelen 
er vanuit overheidswege nog genomen zullen worden.   
  
We bevinden ons nu in een periode van onzekerheid met betrekking tot veel factoren die van invloed zijn op de 
vastgoedbeleggingen, vastgoedtransacties, taxaties, financieringen en (ver)huurmarkten. 
Sinds de uitbraak van het virus is het niet mogelijk geweest om het effect van deze beslissing te meten aan de hand van 
transacties op de markt. 
  
De kans dat ons oordeel over waarde precies samenvalt met de behaalde prijs, mocht er sprake zijn van een verkoop, is 
afgenomen. 
 
Onvoorziene omstandigheden  
Onvoorziene macro-economische veranderingen kunnen plotselinge gevolgen hebben voor vastgoedmarkten. Indien de 
taxatiedatum samenvalt met de onmiddellijke nasleep van een dergelijke gebeurtenis, kunnen de gegevens waarop de 
taxatie is gebaseerd, onvolledig of inconsistent zijn, met de onvermijdelijke gevolgen voor de zekerheid die aan de taxatie 
ontleend kan worden.  
  
We raden u daarom aan om de waardering regelmatig te herzien en om specifiek marktadvies te krijgen als u een 
vervreemding wilt uitvoeren. 
 
Bouwkundige en technische staat  
•  Hoewel wij bij onze inspectie en opname van de onroerende zaak ons een idee hebben kunnen vormen over de staat 
van onderhoud, hebben wij, voor zover wij in staat gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, slechts 
gekeken naar de uitwendige en direct zichtbare staat van onderhoud.  
•  Bij de beoordeling van het onderhoud is een relatie gelegd met de ouderdom van het gebouw. Technische en/of 
functionele veroudering van de onderdelen is daarbij in relatie gebracht tot de ouderdom, het type gebruik en de (multi-
)functionaliteit van het gehele gebouw.  
•  De beoordeling van het onderhoud is geen bouwkundig rapport en geeft slechts een indicatief inzicht. Voor meer 
gedetailleerde informatie adviseren wij een bouwkundig onderzoek.  
•  De onderhoudstoestand van het dak is uitsluitend vanaf de begane grond beoordeeld.  
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•  Bij de taxatie is ervan uitgegaan, dat de in het getaxeerde aanwezige technische installaties in functionerende staat van 
onderhoud verkeren voor het huidige gebruik, zodat eventuele van overheidswege vereiste periodieke goedkeuringen 
zonder bijzondere investeringen kunnen worden verkregen. De aanwezige apparatuur / installaties is / zijn niet 
gecontroleerd op de werking daarvan.  
•  De taxateurs aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de onderhoudstoestand zelf of mogelijke verborgen 
gebreken.  
•  Voor zover door of vanwege de opdrachtgever opgave is gedaan van oppervlakten wordt er door ondergetekende van 
uitgegaan dat deze oppervlakten correct zijn.  
•  Ten behoeve van een taxatie waarin de opstallen, nog gerealiseerd dan wel verbouwd en opgeleverd moeten worden, 
wordt ervan uitgegaan dat eventuele (verbouwings-) werkzaamheden naar de eisen van goed en deugdelijk werk door een 
erkend aannemer worden uitgevoerd, gebruikmakend van duurzame materialen en onder voorbehoud van inspectie 
achteraf.  
•  De bruto oppervlakte is, tenzij anders opgegeven, gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie- instituut in NEN 2580 
en de verhuurbare oppervlakte in bijlage B van NEN 2580. Voor de gebruikte termen, definities en bepalingsmethoden 
wordt verwezen naar NEN 2580 "Oppervlakten en inhouden van gebouwen".  
 
Milieu  
•  De inspectie van het pand vindt visueel en globaal plaats, waarbij gekeken wordt of bij de bouw gebruik werd gemaakt 
van materialen die naar de huidige inzichten gevaar zouden kunnen opleveren voor het milieu en/of de gezondheid van de 
mens.  
•  ‘Visueel’ en ‘ globaal’ houdt in dat het onderzoek van Hanson Taxaties zeer beperkt is. Voor zover verder onderzoek 
wenselijk is dient de opdrachtgever daartoe partijen in te schakelen die de vereiste technische expertise in huis hebben.  
•  Voor zover de visuele en globale inspectie door  Hanson Taxaties geen andere inzichten geeft gaat  Hanson Taxaties er 
vanuit dat de grond e/o opstallen vrij zijn van giftige stoffen c.q. stoffen welke gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid 
en/of het milieu, dan wel eigenschappen heeft die de functionaliteit van het perceel op korte of langere termijn 
aantasten.  
•  Uitsluitend indien concrete informatie omtrent de aanwezigheid van de in art. 11.3 bedoelde stoffen werd verstrekt dan 
wel indien een kwantificering van eventuele saneringskosten is verstrekt kan  Hanson Taxaties deze omstandigheden 
betrekken in haar taxatie.  
•  Indien in dit rapport geen melding wordt gemaakt van een negatief milieuaspect betekent dit niet dat er geen negatieve 
milieuaspecten zijn. Nader onderzoek kan dan gewenst zijn.  
 
Eigendom  
•  Bij de taxatie zijn wij ervan uitgegaan dat de onroerende zaak vrij van hypotheek, beslagen en/ of inschrijvingen daarvan 
wordt geleverd.  
•  Wij hebben geen titelonderzoek gedaan waaruit eventuele zakelijke rechten, kettingbedingen en/of gebruiks- of 
vervreemdingsbeperkingen blijken, tenzij wij in deze rapportage anders berichten.  
•  Afwijkingen tussen de plaatselijke en de juridische status van het eigendom zijn slechts gemeld of betrokken in de 
taxatie voor zover deze visueel waarneembaar zijn en/of volgens verklaring van de eigenaar kenbaar zijn gemaakt.  
•  Bij onze taxatie is geen onderzoek verricht naar de van toepassing zijnde Vereniging van Eigenaren.  
•  Wij hebben geen inzicht in de balans en de verlies- en winstrekening van de Vereniging van Eigenaren gehad.  
•  Bij onze taxatie zijn we ervan uitgegaan dat de financiële positie van de Vereniging van Eigenaren zodanig is dat deze 
geen negatief effect heeft op de door ons vastgestelde waarde. Voorts zijn wij ervan uitgegaan dat in de splitsingsakte 
en/of het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren geen bepalingen zijn opgenomen die een negatief 
effect zouden kunnen veroorzaken op de door ons vastgestelde waarde.  
•  Ofschoon mogelijk de waarden van delen van het getaxeerde object of complex, ten behoeve van een juiste 
waardeonderbouwing, afzonderlijk zijn berekend, kunnen deze waarden niet als afzonderlijke eenheid worden beschouwd 
tenzij deze bij de waardevaststelling in dit rapport uitdrukkelijk als afzonderlijke eenheden zijn weergegeven.  
 
Premies, retributies en andere voordelen  
•  Er is geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, subsidies of 
overheidsbijdragen in welke vorm dan ook.  
•  Bij de taxatie zijn mogelijke specifieke voordelen die bepaalde eigenaren/gebruikers zouden kunnen genieten buiten 
beschouwing gelaten.  
•  In deze taxatie zijn geen (mogelijke) specifieke voordelen tot uiting gebracht, die bepaalde eigenaren/gebruikers met 
een bijzonder belang zouden kunnen genieten.  
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Plaatselijke voorschriften  
•  Bij onze rapportages en adviezen gaan we er vanuit dat op de waarde peildatum het object en het gebruik ervan 
voldoen aan alle overheidsregels en – eisen.  
•  Met betrekking tot de vereiste vergunningen zoals bouwvergunningen, milieuvergunningen en vestigingsvergunningen 
is geen onderzoek verricht, tenzij anders benoemd in rapportage c.q. advies.  
•  Omtrent de toepassing van de publiekrechtelijke bepalingen, zoals bestemmingsplannen en bouwverordeningen en het 
te zake door de diverse overheidsorganen gevoerde of te voeren beleid is geen bijzondere informatie ingewonnen.  
•  Tenzij anders dan vermeld is het uitgangspunt in de waardering dat het huidige gebruik is toegestaan binnen het 
vigerende bestemmingsplan en dat alle benodigde vergunningen zijn verstrekt.  
•  Bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht hebben wij geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige 
wijzigingen in de bestaande wetgeving.  
 
Fiscale wetgeving  
•  In de taxatie is geen rekening gehouden met specifieke fiscale wet- en regelgeving betreffende de vennootschaps- of 
inkomstenbelasting. Wij adviseren in voorkomende gevallen een fiscaal adviseur in te schakelen voor de faciliteiten die 
samenhangen met het getaxeerde vastgoed.  
•  Alle bedragen die in de taxatie zijn gebruikt zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en er wordt van uitgegaan dat de 
vrijstelling van omzetbelasting van toepassing is, tenzij uit de taxatie van de individuele onroerende zaak anders blijkt. 
Bedragen met betrekking tot wooneenheden zijn inclusief BTW.  
•  De vastgestelde waarden zijn "kosten koper" tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Onder “kosten koper” verstaan wij de 
overdrachtsbelasting, notariskosten wegens de levering van de onroerende zaak, alsmede de kosten verbonden aan de 
inschrijving ervan in het kadaster.  
 
Huurrecht  
• De waardering wordt uitgevoerd op basis van de gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en), waarbij wordt 
aangenomen i) dat er geen achterstand is in huurtermijnen of andere betalingsverplichtingen en ii) huurders hun 
verplichtingen kunnen en zullen nakomen.  
Voor zover het object in gebruik is op grond van een huurovereenkomst met een dochter- of moedermaatschappij van 
huurster, blijft die overeenkomst bij deze waardering buiten beschouwing tenzij anders is benoemd in de taxatie.  
•  Indien geen huurcontract(en) is/zijn verstrekt, maar uitsluitend een huurlijst met daarin essentialia, zijn wij uitgegaan 
van standaard ROZ-contract van 5 + 5 jaar, waarbij geen waarde beïnvloedende (bijzondere) bepalingen zijn opgenomen.  
•  De waardering vindt plaats op basis van de verstrekte informatie inzake de BTW aftrek en dat er geen wijzigingen van 
het gebruik hebben plaatsgevonden.  
•  Bij ‘7:290 BW bedrijfsruimte’ geeft  Hanson Taxaties uitsluitend een indicatie van de eventueel nader op grond van 
artikel 7:303 BW vast te stellen huurprijs. Bij de waardering wordt aangenomen dat er bij afloop van de 
huurovereenkomst geen kosten of opbrengsten voor de eigenaar ontstaan als gevolg van het achterlaten van 
aanpassingen/verbeteringen in het gehuurde die door de huurder(s) zijn aangebracht.  
•  De waardering vindt plaats met de aanname dat er geen lopende of aangekondigde huurgeschillen tussen de huurder 
en de verhuurder bestaan. Eventueel door de huurder(s) betaalde waarborgsom(men) en/of de daarover verschuldigde 
rente hebben geen invloed op de waarde van het getaxeerde.  
•  Bij woonruimte wordt – voor zover mogelijk en indien van toepassing- de maximaal redelijke huur berekend op grond 
van het “Woningwaarderingsstelsel”.  
 
Toekomstige wetgeving  
Bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht hebben wij geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige 
wijzigingen in de bestaande wetgeving.  
 
Rechten van derden  
Er wordt door ons aangenomen dat er geen rechten van derden uit enige overeenkomst zijn anders dan de in dit rapport 
specifiek genoemde.  
 
Tijd  
•  Een taxatie is tijdsafhankelijk. De waarde reflecteert de verkregen informatie en bijbehorende marktomstandigheden 
op waardepeildatum.  
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•  Gebeurtenissen na inspectiedatum, maar vóór de waardepeildatum worden - mits redelijkerwijs bij de geregistreerde 
taxateur bekend – altijd verwerkt in de taxatie.  
Wanneer na de waardepeildatum, maar voor de datum van de rapportage een gebeurtenis met betrekking tot het 
getaxeerde plaatsvindt, die van substantiële invloed is op de waardering, zal de geregistreerde taxateur dit melden aan de 
opdrachtgever. In gezamenlijk overleg wordt bepaald hoe om te gaan met deze situatie. De uitkomst hiervan wordt 
vastgelegd in het taxatierapport.  
•  Toekomstige (vermoedelijke) gebeurtenissen na de waardepeildatum en taxatierapportdatum, die al op voorhand 
bekend zijn bij de geregistreerde taxateur, kunnen in overleg met de opdrachtgever worden opgenomen in de 
waardering. Dit kan door middel van het hanteren van (bijzondere) uitgangspunten.  
 
Opdrachtbevestiging  
Onderhavig taxatierapport is uitgevoerd conform de offerte d.d.  met referentienummer 20221145  
Er is in deze rapportage niet afgeweken van de opdracht. 
De opdrachtgever en/of andere betrokkenen hebben niet verzocht om bijzondere uitgangspunten te hanteren.  
 
Taxatiestandaarden 
Deze taxatie is uitgevoerd conform de navolgende taxatiestandaarden (behoudens eventuele restricties en indien van 
toepassing voor interne taxateurs):  
International Valuation Standards (IVS), uitgegeven door de International Valuation Standards Council (IVSC), www.ivsc.org, 
d.d. 31-01-2020.   

• RICS Valuation –Global Standards 2020 PS1 & PS2, VPS1 - VPS5.  
• Reglement Kamers NRVT 12 december 2019 
• NRVT en RICS 

Op deze taxatie zijn de richtlijnen IVS 2020 van toepassing.  
 
Toestemming gebruik rapport 
Deze taxatie zal uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van de opdrachtnemer niet worden gepubliceerd. Wel behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de taxatie desgewenst 
te delen met controlerende en/of regulerende instanties, zoals accountants en De Nederlandsche Bank.   
 
Objectiviteit en onafhankelijkheid 
Opdrachtnemer is een zelfstandige en onafhankelijke onderneming. Taxaties worden objectief en onafhankelijk verricht in 
overeenstemming met de ethische normen zoals voorgeschreven door de Royal Institution of Chartered Surveyors en het 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Taxateurs verklaren dat zij geheel onafhankelijk zijn van de opdrachtgever en dat 
er geen banden bestaan tussen de opdrachtgever en de taxateurs die de schijn kunnen opwekken dat de onafhankelijkheid 
van de taxateurs in twijfel moet worden getrokken.  
Opdrachtnemer verklaart dat zij niet recentelijk betrokken is geweest c.q. binnen afzienbare termijn wordt betrokken bij de 
te waarderen onroerende zaken (in welke hoedanigheid dan ook), welke betrokkenheid eventueel kan leiden tot 
belangenverstrengeling.  
Opdrachtnemer verklaart dat de jaarlijkse omzet van de geregistreerde taxateur, dan wel het taxatiebedrijf  
Hanson Taxaties verkregen met een professionele taxatiedienst Bedrijfsmatig Vastgoed aan opdrachtgever, inclusief de aan 
de opdrachtgever gelieerde bedrijfsonderdelen,  niet meer bedraagt dan 25% van de totaalomzet van de geregistreerde 
taxateur dan wel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, welke totaalomzet is verkregen met alle diensten in Nederland.  
De taxateur heeft geen financiële voordelen uit de taxatieopdracht anders dan het in rekening gebrachte 
taxatiehonorarium. Indien de taxateur regelmatig opdrachten voor de opdrachtgever vervult, is het jaarlijkse financiële 
aandeel van de opdrachtgever niet meer dan 25% van de geconsolideerde jaaromzet van de groep waarvan de taxateur 
deel uitmaakt.  
Het honorarium van taxateur is niet afhankelijk van de uitkomst van de taxatie. 
Opdrachtnemer verklaart dat hij ten opzichte van het te taxeren vastgoedobject volledig onafhankelijk is en dat hij niet meer 
dan zes jaar achtereenvolgend met een maximum van 12 taxaties een professionele taxatiedienst kan verrichten. 
Voorts is het een geregistreerde taxateur niet toegestaan de professionele taxatiedienst te verrichten ten aanzien van een 
vastgoedobject waarvoor  Hanson Taxaties en de daar werkzame taxateurs, meer dan negen jaar achtereenvolgend, met 
een maximum van 24 taxaties, de professionele taxatiedienst heeft verricht. 
 
Informatievoorziening  
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Verificatie van de openbare gegevens geschiedt, voor wat betreft de openbare informatie, door taxateur. Door 
ondertekening van dit schrijven verklaart opdrachtgever dat alle te verstrekken informatie juist en volledig zal zijn en dat er 
geen feiten of omstandigheden niet vermeld worden, die van positieve of negatieve invloed op deze taxatie kunnen zijn. 
Opdrachtnemers aanvaard geen aansprakelijkheid voor taxaties waarbij opdrachtnemer niet juist of onvolledig 
geïnformeerd is.  
De door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en de door ons uit te brengen rapportage zullen niet voor andere 
doeleinden gebruikt of openbaar gemaakt worden. In verband met mogelijke implicaties van onjuiste of onvolledige 
publicatie is tevens vooraf schriftelijke toestemming van opdrachtnemer vereist voor iedere reproductie of publieke 
verwijzing naar de taxatie of het taxatierapport. 
 
Educatie en routine 
De taxateurs voldoen aan de criteria voor permanente educatie van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 
(minimaal 20 uur). Daarnaast voldoen de taxateurs aan de vereisten van het NRVT ten aanzien van minimaal jaarlijks uit te 
voeren taxaties (minimaal 10 taxaties).  
 
Roulatie 
Conform het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT is het de taxateur(s), sinds 1 januari 2016, niet toegestaan de taxatie 
van een specifiek object meer dan zes achtereenvolgende jaren uit te voeren waarbij een maximum geldt van in totaal 
twaalf taxaties. Tevens geldt voor  Hanson Taxaties een maximum van negen achtereenvolgende jaren en in totaal 
vierentwintig taxaties. Taxateur is voor het eerste jaar en de eerste keer als taxateur betrokken bij de taxatie van het object.  
Hanson Taxaties is voor het eerste jaar en de eerste keer betrokken bij de taxatie van het object. De taxatie valt voor zowel  
Hanson Taxaties als de taxateur(s) binnen de gestelde criteria. 
 
Professionaliteit per deelgebied  
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.  
Scope of work en diepgang 
Onderhavig rapport betreft een volledige taxatie. De taxatie is definitief. 
 
Plausibiliteitsverklaring 
Opdrachtnemer heeft ter interne kwaliteitsbewaking en conform het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed van NRVT de 
procedure om elk taxatierapport te laten toetsen door een gekwalificeerde collega. De toetsing wordt gedaan door de heer 
R.R. de Visser waarbij de taxateur op basis van sec het taxatierapport nagaat of de uitvoerende taxateur de regelgeving 
heeft nageleefd, tot een aannemelijke conclusie is gekomen en of dit op een afdoende wijze is vastgelegd in het dossier. 
Een beschrijving van de bevindingen van de controlerende taxateur wordt als bijlage aan het definitieve rapport toegevoegd. 
 
Competentie taxateur(s) 
De uitvoerend taxateurs zijn voldoende competent met betrekking tot het te taxeren vastgoed object. 
 
Voorwaarden 
Deze taxatie wordt opgemaakt in overeenstemming met de Practice Statements zoals opgenomen in de International 
Valuation Standards 2020 (goedgekeurd door de International Valuation Standards Council op 31 januari 2020) en van 
kracht sinds 31 januari 2020). De taxatie zal worden uitgevoerd conform de standaarden van de Royal Institution of 
Chartered Surveyors, RICS taxatie-standaarden, Nederlandse editie, editie januari 2020. RICS reguleert haar leden naar 
aanleiding van haar Rules of Conduct. Indien u, als benadeelde klant of overheid een klacht heeft over een RICS lid, wordt u 
verwezen naar onze Rules of Conduct, die te vinden zijn onder ethiek op de website van RICS Nederland (www.rics.org/nl). 
Indien u meent, dat deze door een RICS lid zijn overtreden, kunt u schriftelijk uw klacht bij RICS Nederland indienen.  
Opdrachtgever is ermee bekend dat ondergetekende geregistreerd is als taxateur bij het Nederlands Register Vastgoed 
Taxateurs (NRVT) en is ermee bekend en akkoord dat het taxatierapport door het NRVT inhoudelijk kan worden 
gecontroleerd. 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en bij een eventueel geschil zal deze behandeld worden 
binnen het arrondissement Haarlem. 
De taxateurs van  Hanson Taxaties vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft). Voor meer informatie www.fiu-nederland.nl.    
Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, doch iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag 
dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
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Aansprakelijkheid  
•  Hanson Taxaties betrekt alle verstrekte informatie en beschikbare gegevens bij de waardebepaling c.q. advisering, doch 
is noch jegens de opdrachtgever noch jegens een derde aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste 
taxatie welke het gevolg is van een onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de Opdrachtgever of derden.  
•   Hanson Taxaties is niet aansprakelijk voor schade door een onjuiste taxatie als gevolg van i) onbekendheid met de 
aanwezigheid van stoffen in, onder of rondom het pand die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu e/o n ii) de 
(bouwkundige) staat van het pand als gevolg van niet zichtbare gebreken aan het pand of haar technische installaties  
•   Hanson Taxaties is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld en voor zover het directe 
schade betreft.  Hanson Taxaties is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, 
economisch verlies, gemiste kansen of andersoortige gevolgschade.  
•  De aansprakelijkheid van  Hanson Taxaties is beperkt tot het bedrag waartoe haar 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking 
biedt, is de aansprakelijkheid van  Hanson Taxaties beperkt tot het factuurbedrag dat gemoeid is met de opdracht.  
•  Schademeldingen dienen op straffe van verval van de schadevordering binnen een maand na ontdekking van de schade 
of de fout schriftelijk worden gemeld door de opdrachtgever aan  Hanson Taxaties . In ieder geval vervalt iedere aanspraak 
tot schadevergoeding na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht.  
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1. opdracht 
            

1.1 opdracht 
 
Op 4 Januari 2022 werd door opdrachtgever, Gemeente Haarlem, G.C.J.W. Wink, handelend namens de opdrachtgever een 
taxatieopdracht verstrekt en hebben wij een taxatieverklaring met bijbehorend taxatieverslag opgesteld.  
 
De taxateur heeft het gewaardeerde ter plaatse opgenomen, bezichtigd en de locatie/omgeving nader bestudeerd. Hiertoe 
werd: 
§ Het object globaal aan de binnen- en buitenzijde bezichtigd; 
§ Het object beoordeeld op (alternatieve) gebruiks-, (her)indelings- en  
 uitbreidingsmogelijkheden; 
§ De locatie alsmede de (directe) omgeving bezichtigd; 
§ De locatie beoordeeld op (alternatieve) gebruiks- en (her)indelingsmogelijkheden; 
§ Het bestemmingsplan beoordeeld op (alternatieve) gebruiks- en (her)indelingsmogelijkheden; 
§ De omgeving beoordeeld op haar uitstraling, bereikbaarheid alsmede op haar toekomstige  
 ontwikkelingsmogelijkheden. 

1.2 doel 
 
Partijdeskundig waardeadvies. Taxateurs werden benaderd door de opdrachtgever teneinde inzicht te verstrekken in de 
waarde van het object. 
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2. object  
            

2.1 type object 
 
Grondperceel 

2.2 adresgegevens 
 
Kampersingel 44A, 2012 DL, Haarlem 

2.3 omschrijving 
 
Perceel grond thans in gebruik als parkeerterrein 

2.4 eigendom 
 
Gemeente Haarlem 

2.5 kadastrale informatie 
 

Gemeente 
Haarlem 
Sectie 
K  
Nummer – index 
3811 
Grootte m2 

189 
Opmerkingen 
Niet van toepassing 

2.6 gebouwkenmerken 
  

type 
Grondperceel 
 
bouwaard 
Perceel onbebouwde grond met puinverharding 
 
bouwjaar 
- 
 
dakconstructie 
Niet van toepassing 
 
beperking vloerbelasting 
Niet van toepassing 
 
renovaties - investeringen 
Niet van toepassing  
 
inschatting omvang investering in euro’s 
€ 0 



 

 
taxatierapport | Kampersingel 44A - Haarlem | 15 februari 2022| pagina 16 van 42 

 
 
 
 

 
benodigde vergunningen 
 

omgevingsvergunning 
Niet van toepassing 
ontrekkingsvergunning 
Niet van toepassing 
splitsingsvergunning 
Niet van toepassing 
bewijs van brandveiligheid 
Niet van toepassing 

 
energielabel 
Niet van toepassing 
 
installatieniveau 
Niet van toepassing Zie bijlagen foto-opname en technische omschrijving (indien aanwezig). 
 
maatvoering 
geen standaard maatvoering van het object. 
 
opleveringsniveau 
casco 
 
parkeervoorzieningen object 
Beperkte parkeergelegenheid op eigen terrein. 
 
maatvoering buitenterrein 
189 

terrein voorziening(en) 
Verharding en omheining. 

mogelijkheden uitbreiding/bebouwing 
Van toepassing met uitbreiding begane grond. 

2.7 gebruik 
  
Thans in gebruik als parkeerterrein voor garagebedrijf.  

2.8 oppervlakte(n) 
 

omschrijving v.v.o. opmerkingen 
Grondperceel met 8 parkeerplaatsen 8  
- 0  
- 0  
- 0  
- 0  
- 0  
   
Totalen 8  
   
Terreingrootte        189 Volgens kadaster 
Bebouwd oppervlak   

 



 

 
taxatierapport | Kampersingel 44A - Haarlem | 15 februari 2022| pagina 17 van 42 

 
 
 
 

2.9 locatie en ligging 

stand (leefbarometer.nl) 
Goed  

infrastructuur 
Totaal als Goede mate van infrastruktuur beoordeeld. 

type omgeving 
In gemengde omgeving gelegen 

Walkscore.nl (voorzieningen op loopafstand in de omgeving 
96 

bereikbaarheid omgeving 
Redelijke bereikbaarheid middels de lokale verbindingswegen. 

bedrijven in de omgeving gevestigd 
Lokale ondernemingen in de omgeving gevestigd 

belendingen 
Woningen en bedrijfsruimten 

parkeren omgeving 
 parkeergelegenheid in de directe omgeving 

plannen in de omgeving 
Geen waardeverminderende publiekrechtelijke beperkingen waargenomen en/of waardebeinvloedende plannen in de 
omgeving. 

 
 

2.10 staat van onderhoud 
 

 
    Goed Redelijk Matig Slecht 

Algehele indruk 1 Object √ √   

  3 Directe omgeving √ √   

Bouwkundige staat 1 Draagconstructie nvt    

  2 Te openen geveldelen nvt    

  3 Gesloten geveldelen nvt    

  4 Wanden/deuren nvt    

  5 Plafonds inclusief verlichtingsarmaturen nvt    

  6 Dakbedekking nvt    

Werktuigbouwkundige 1 Verwarmingsinstallatie nvt    

installaties 2 Water/-rioleringsinstallatie nvt    

  3 Koelinstallatie nvt    

  4 Luchtbehandelingsinstallatie nvt    

Elektrotechnische installaties 1 Stroomvoorziening nvt    

  2 Beveiligingsinstallatie nvt    

Terreinvoorzieningen 1 Omheining √    

  2 Terreinverharding(en)  √ √  

  3 Groenvoorzieningen     

  4 Buitenverlichting     
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3. publiekrecht  
           
 

3.1 gemeente 
 
Gemeente Haarlem. Op de website “ruimtelijkeplannen.nl” werd informatie ingewonnen omtrent de vigerende bestemming, 
het huidige gebruik alsmede de mogelijke toekomstige bestemmingsontwikkelingen. 

3.2 bestemming 

bestemming 
Bestemmingsplan Rozenprieel 
Bestemming  
Gemengd (zie bijlage) 
gebruik in overeenstemming met bestemming 
Thans, tijdens het uitvoeren van deze taxatie,  in overeenstemming. 

3.3 wet voorkeursrecht gemeente 
 
Conform het kadastraal uittreksel is het getaxeerde object niet belast met een voorkeursrecht krachtens de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten (ex artikel 2 of 8) of een voorstel daartoe (ex artikel 6). 

3.4 beschermd monument en/of stads/dorpsgezicht 
 
Conform het kadastraal uittreksel is er geen sprake van een aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel 
registerinschrijving van het object als monument.   
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4. privaatrecht  
           

4.1 eigendomsbewijs 
 
Titelonderzoek 
Er heeft geen volledig titelonderzoek plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat er geen waarde verminderende 
erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen rusten op het gewaardeerde. 
De meest recente verkrijgingakte werd bij de openbare registers opgevraagd. In de aktes van levering, wordt gesproken over 
overdracht met inbegrip van bijzondere lasten en beperkingen woordelijk in deze akte opgenomen.  

4.2 zakelijke recht 

erfdienstbaarheden 
Wel mogelijk waarde-beïnvloedende erfdienstbaarheden aangetroffen door taxateurs 

vruchtgebruik 
Niet van toepassing 

aanbiedingsplicht derden 
Niet van toepassing 

kettingbedingen 
Niet van toepassing 

voorkeursrechten 
Niet van toepassing 

4.3 erfpacht en recht van opstal 

erfpacht van toepassing 
Niet van toepassing 

soort erfpacht 
Niet van toepassing 

canon per jaar 
€ 0,00 

recht van opstal 
Niet van toepassing 

algemene voorwaarden van uitgifte 
Niet van toepassing 

laatste betaalbewijs retributie 
Niet van toepassing 

4.4 opdrachtgever 

legitimatie 
Niet ingezien 

uittreksels kamer van koophandel 
Niet van toepassing 
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4.5 vereniging van eigenaren 
Niet van toepassing 

Meerjaren Onderhouds Planning 
Niet van toepassing  

meest recente jaarcijfers, jaarbalans, begroting en reserves 
Niet van toepassing 

bestuurder/beheerder 
Niet van toepassing 

4.6 bijzondere gebruiksbelangen 

bloot eigendom 
Tijdens het uitvoeren van deze taxatie niet van toepassing. 

datum uitgifte 
Tijdens het uitvoeren van deze taxatie niet van toepassing. 

einddatum recht 
Tijdens het uitvoeren van deze taxatie niet van toepassing. 

bepalingen 
Tijdens het uitvoeren van deze taxatie niet van toepassing. 

overige 
Tijdens het uitvoeren van deze taxatie niet van toepassing. 

 
 
 
 
 
 



 

 
taxatierapport | Kampersingel 44A - Haarlem | 15 februari 2022| pagina 21 van 42 

 
 
 
 

5. milieu  
            

5.1 geraadpleegde instanties / registers 
• Bodemloket 
• Funderingsviewer 
• Basis Administratie Gebouwen 
• Kadaster 
• Lokale overheid (gemeente) 

5.2 bijzonderheden met betrekking tot verontreiniging 
Niet waargenomen, geen informatie over verkregen. 

5.3 opslagtanks voor brandstoffen 
Niet waargenomen, geen informatie over verkregen. 

5.4 asbest 
Geen verdachte omstandigheden aangetroffen. 

5.5 verdachte locatie 
Geen verdachte omstandigheden aangetroffen. 

5.6 grondwaterverontreiniging 
Geen verdachte omstandigheden aangetroffen. 
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6.informatie gebruikers 
          

6.1 Opgegeven huuropbrengst 
 

ruimte huurder #m2 actuele huur einddatum optie 
periode 

incentive 

Grondperceel met 8 
parkeerplaatsen 

- 8 0 00-00-00 0 nee 

       
totaal  8 0    

6.2 Markthuur  
 

 6.3 Markthuur leegstand 
 

ruimte m2 markthuur per jaar verhuurtermijn in maanden 
 0 0 0 
  0 0 
  0 0 
    
totaal  0  

6.4 Exploitatiekosten 
 

omschrijving # € toelichting 
Onroerende zaakbelasting € 452  
Assurantiepremie  € 75  
Beheerkosten € 192  
Onderhoudskosten € 386  
Rioolrecht € 154  
Waterschapslasten € 0  
erfpachtcanon € 0  
Exploitatievereniging € 0 Indien van toepassing bij “meer”waarden 
-   
Totaal € 1.259  

 

6.5 Bronnen 
 

• Eigenaar 
• Verhuurder 
• Huurder 
• Gemeentelijke website 
• Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed 2019 

6.6 Incentives 
 
De navolgende incentives zijn van toepassing: 
Niet van toepassing. Taxateur heeft geen informatie verkregen welke afwijkt van deze constatering. 

 
 

ruimte m2 € per m2 / 
jaar 

markthuur / jaar opmerkingen 

Grondperceel met 8 parkeerplaatsen 8 Geen 
     
totaal 8   



 

 
taxatierapport | Kampersingel 44A - Haarlem | 15 februari 2022| pagina 23 van 42 

 
 
 
 

7. kritische analyse 
          

7.1 algemeen 
 
De waardebeoordeling vindt plaats op basis van de kennis en ervaring van de taxateurs. Zij baseren de mening mede op ter 
plaatse geldende marktomstandigheden. Daarnaast worden algemeen in de markt gehanteerde rekenmodellen, 
marktrapportages en databases gebruikt die het waardeoordeel toetsen en nader motiveren. Deze worden allen ter 
motivering van de waarde bij dit rapport gevoegd. 
 

7.2 referenties  

  
7.3.1 huur 
 

    

 adres m2 huurprijs per 
m2  

per jaar 

bron opmerkingen 

1 1 € 1.320 NVM • transactiedatum 15-12-2020 
• bouwjaar 2009 
• betere ligging  
• ondergrondse parkeergarage 
• type object: commercieel  

2 1 € 1.620 NVM • transactiedatum 23-11-2020 
• bouwjaar onbekend 
• betere ligging  
• ondergrondse parkeergarage 
• type object: commercieel  

3 1 € 1.620 NVM • transactiedatum 30-07-2020 
• bouwjaar 2009 
• betere ligging  
• ondergrondse parkeergarage 
• type object: commercieel  

      
  

7.3.2 koop 
 

  
 

  

 adres m2 Koopsom per 
m2 

bron opmerkingen 

1 1 € 46.500 NVM • transactiedatum 24-01-2022 
• bouwjaar 1970 
• betere ligging  
• ondergrondse parkeergarage 
• leegwaardereferentie  
• type object: commercieel  

2 1 € 40.000 NVM • transactiedatum 24-06-2021 
• bouwjaar onbekend 
• betere ligging  
• inpandige parkeergarage  
• leegwaardereferentie  
• type object: commercieel  

3 B 1 € 26.500 NVM • transactiedatum 11-06-2021 
• bouwjaar 2009 
• betere ligging  
• ondergrondse parkeergarage 
• leegwaardereferentie  
• type object: commercieel  

      
 

Referentieverklaring 

 

Bovenvermelde referentieobjecten zijn een selectie van koop- en huurtransacties die qua omvang, prijsniveau en locatie min of meer vergelijkbaar zijn met de mogelijkheden die 

het getaxeerde biedt. Nadrukkelijk wordt vermeld dat diverse, niet nader gespecificeerde overwegingen bij de uiteindelijke taxatie-uitkomsten mede van invloed kunnen zijn 
geweest. Hierbij valt onder meer te denken aan correcties, vergelijkingen en het intuïtief oordeel. 
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7.3 onderbouwing 
 

Huurprijs per m2 
Voor het object zijn taxateurs op basis van referenties, marktgevoel en inschatting, in het kader van de inkomsten- en 
vergelijkingsmethodiek, uitgegaan van een realiseerbare gemiddelde huurprijs per vierkante meter van circa  

er m2 v.v.o. per jaar. 
Daarmee begeeft de huurprijs zich onder/binnen/boven de bandbreedte van de referenties; onder, vanwege het lagere 
niveau tov de referenties 

Koopprijs per m2 
Voor het object zijn taxateurs op basis van referenties, marktgevoel en inschatting, in het kader van de inkomsten- en 
vergelijkingsmethodiek, uitgegaan van een realiseerbare gemiddelde koopprijs per vierkante meter van circa  

 per m2 v.v.o. per jaar.  
Daarmee begeeft de koopprijs zich onder/binnen/boven de bandbreedte van de referenties; onder, vanwege het lagere 
niveau tov de referenties 

Verkoop 
Met name door het niveau van vraag en aanbod van vergelijkbare locaties is verkoopbaarheid te qualificeren als Goed (1-3 
maanden).  

Functionaliteit 
Voor de bestemming is de functionaliteit door het materiaalgebruik en de huidige indeling Goed te noemen. 

Wederverhuurbaarheid 
Door de actuele vraag naar vergelijkbare locaties is verhuurbaarheid Goed (1-3 maanden) te noemen.  

Alternatieve aanwendbaarheid 
Er zijn Niet van toepassing mogelijkheden voor alternatieve aanwending waargenomen. 

Wijziging en uitbreidingsmogelijkheden 
Conform de huidige bestemmingsvoorschriften uitbreidingsmogelijkheden: Van toepassing met uitbreiding begane grond. 

Disconteringsvoet / rendementseis 
Het netto aanvangsrendement wordt door taxateurs op basis van referentiecijfers nvm, en op basis van marktgevoel 
ingeschat op 4,00%, zie bijgaande rekenmodellen. 
 
Exploitatielasten 
Exploitatielasten zijn ingeschat conform vastgoed taxatiewijzer exploitatiekosten beleggingsvastgoed 2020 waarbij geen 
opslag is gehanteerd in verband met de wijze van aanwending van het object. Daarbij is gekozen om een inschatting van een 
vaste prijs per vierkante meter bruto vloeroppervlak te hanteren inclusief onderhoud luchtbehandeling. 

Correctieposten  

 
 
Taxatiemethodiek 
BAR/NAR-methode (hoofdmethode) met controle door een DCF-methode. 
 
Taxateurs hebben gekozen om de berekening te maken in BAR/NAR (bruto aanvangsrendement / netto aanvangsrendement) 
modellen om daarmee voldoende inzicht te verkrijgen in de marktwaarde. Daarbij is de huur- en verkoopopbrengst per 

correcties # € 
Leegstand €  
Verhuurkosten € -800 
Contante waarde huurverschillen € 0 
Renovatie € 0 
totaal € -800 
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parkeerplaats vergeleken met de referenten. Hoewel immers arbitrair is toch vergelijk gezocht met recente transacties van 
overdekte (ondergrondse) parkeerplaatsen in plaats van oudere transacties van parkeerplaatsen zonder overdekking op 
maaiveldniveau. De parkeerdruk in het stadscentrum is inmiddels zodanig toegenomen, al dan niet veroorzaakt door 
gemeentelijk beleid, dat oudere transacties vanuit de optiek van taxateurs geen goede referentie zijn voor de huidige 
marktprijzen. Daar komt bij dat er nog altijd een substantieel lagere prijs is berekend voor de parkeerplaatsen in vergelijking 
met de referenten waardoor er sprake is van een natuurlijke afslag voor het kwaliteitsverschil. 
 
Validatie taxatiemodel 
De gebruikte rekenmodellen zijn gedeeltelijk gevalideerd. 
 
Definities 
Zie bijlagen “begrippen”.  
 
Algemene onderbouwing 
Middels WWS-berekening en huurreferenten verkregen huurwaarde gekapitaliseerd tegen een in deze markt gemiddeld 
gehanteerd aanvangsrendement. Gecorrigeerd met het contantewaardeverschil tussen de huurwaarde en huuropbrengst. 
Aansluitend is de waarde vergeleken met de diverse koopreferenten en waar nodig gecorrigeerd.   
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8.0 markvisie 
Bron: Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs, Rabobank Sprekende Cijfers, Dynamis Sprekende cijfers, Midas, Funda in Business en Koninklijke 
Horeca Nederland 
 
Wonen algemeen 
 
Meer woningen worden sinds de coronacrisis te koop gezet. Vanwege de toegenomen onzekerheid schuiven woningbezitters 
de geplande verkoop van hun woning naar voren. Kopers trekken zich daarentegen nog weinig aan van de veranderde 
omstandigheden. 
 
Eigenaren willen nog profiteren van sterke prijsstijging van afgelopen jaren 
Vooral in de regio’s waar in de afgelopen jaren exorbitante prijsstijgingen plaatsvonden, zoals Amsterdam en Utrecht, zetten 
meer eigenaren hun woning te koop. Ook buiten de Randstad is deze ontwikkeling zichtbaar. In de gemeenten waar de prijzen 
sinds de kredietcrisis met meer dan 30% zijn gestegen worden ruim een kwart meer woningen aangemeld dan vorig jaar, 
vergeleken met een toename van 15% op locaties met een gematigdere prijsstijging. 
 
Extra aanbod kan eerdere daling niet compenseren 
De extra aanwas van te koop gezette woningen in maart kan de aanboddaling uit januari en februari niet compenseren. Per 1 
april staan daardoor in Nederland 7 duizend woningen minder te koop staan dan aan het begin van het jaar. Ook de nieuwbouw 
biedt nauwelijks lucht aan de schaarse woningmarkt. 
 
Serieuze woningzoekers laten zich nog niet afschrikken door coronavirus 
In de woningverkopen zijn de gevolgen van het coronacrisis amper zichtbaar, in de eerste drie maanden van 2020 zijn meer 
woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In onder andere Limburg en Drenthe gaat dit kwartaal zelfs de boeken 
in als het beste eerste kwartaal ooit. De verkopen blijven op peil doordat de serieuze kandidaten hun woningzoektocht blijven 
doorzetten ongeacht de omstandigheden, vooral minder serieuze kandidaten staken de zoektocht. 
 
Woningzoekers laten zich niet afschrikken  
In de meeste gemeenten heeft de coronacrisis nog geen impact op de verkoopcijfers. In totaal wisselden in het eerste kwartaal 
van dit jaar 56 duizend woningen van eigenaar, een toename van 3% ten opzichte van vorig jaar. Doordat inschrijvingen voor 
bezichtigingen in de afgelopen jaren ruimschoots werden overschreden, zijn de gevolgen van vraaguitval niet direct zichtbaar 
in het aantal kijkers op bezichtigingsdagen. Door de huidige crisis blijven vooral de twijfelende zoekers weg, terwijl de serieuze 
kandidaten overblijven.  
 
Historisch weinig woningen te koop  
De aanboddaling uit de tweede helft van 2019 heeft zich ook in het eerste kwartaal van 2020 doorgezet, met een afname van 
ruim een tiende. Per 1 april staan in Nederland nog slechts 53 duizend woningen te koop, nooit eerder was dit aantal zo laag. 
Aanleiding voor de daling is de aanhoudend hoge verkoopdynamiek en het gebrek aan toevoegingen vanuit de nieuwbouw. 
Door het beperkte aantal verstrekte bouwvergunningen in het afgelopen jaar, zal in 2020 het tekort aan nieuwe woningen 
verder oplopen. In 2019 zijn slechts circa 36  
duizend vergunningen voor koopwoningen uitgegeven, dit zijn er 10 duizend minder dan in 2017 en 2018.  
 
Coronacrisis zorgt voor extra aanbod  
Sinds de invoering van de verscherpte corona- maatregelen halverwege maart is het aantal aanmeldingen van nieuw aanbod 
gaan toenemen. De opvallende toename wijst erop dat woningbezitters anticiperen op een lastigere verkoop bij een 
aanhoudende crisis, waardoor ze de geplande verkoop van hun woning naar voren schuiven. Vooral in de gebieden waar de 
prijzen na de kredietcrisis het sterkst zijn gestegen zetten meer eigenaren hun woning te koop, zo is in regio’s als Amsterdam, 
Utrecht en Haarlem sprake van een sterke toename. Ook buiten de Randstad is zichtbaar dat eigenaren nog willen profiteren 
van de sterke prijsstijging van afgelopen jaren. In niet-Randstedelijke gemeenten waar de prijzen sinds de kredietcrisis met 
meer dan 30% zijn gestegen, ligt het wekelijkse aantal aanmeldingen inmiddels ruim een kwart hoger dan vorig jaar. Terwijl de 
nieuwe aanwas 15% hoger is op woonlocaties met minder sterk gestegen prijzen.  
 
Beleggingen Op de Nederlandse beleggingsmarkt voor huurwoningen werd in het eerste half jaar van 2020 een nieuw record 
transactievolume behaald. In totaal werd er voor €4,8 miljard aan huurwoningen verkocht, wat een groei betekent van 6,4% 
ten opzichte van het vorige record in 2019 (€4,5 miljard in het eerste half jaar).  
Met het recordvolume waren ruim 19.000 woningen gemoeid. Het hoge transactievolume laat zien dat beleggers in 
woningen veel vertrouwen hebben in de woningmarkt. Niet alleen werden enkele tientallen transacties van voor de crisis 
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doorgezet, ook tijdens de coronacrisis kwam meer dan een dozijn transacties tot stand. Het transactievolume van 2020 is een 
groot contrast met de kredietcrisis van 2008 tot 2013, toen gemiddeld €1 miljard per jaar in huurwoningen werd 
geïnvesteerd. 
 
€2,3 miljard geïnvesteerd in nieuwbouw 
Van het totale transactievolume werd bijna de helft (€2,3 miljard) geïnvesteerd in nieuwbouwwoningen en transformaties. 
Met dat bedrag worden in de komende jaren zo’n 8.800 nieuwe woningen gebouwd. Nederlandse pensioenfondsen blijven 
een van de drijvende krachten achter nieuwbouwwoningen. In totaal investeerden zij €1,4 miljard in huurwoningen, waarvan 
ruim €1 miljard in nieuwbouw. Daarmee worden in de komende jaren zo’n 3.700 betaalbare huurwoningen toegevoegd aan 
de Nederlandse woningvoorraad. 
Ook woningcorporaties waren zeer actief in het eerste halfjaar van 2020 en vertegenwoordigden circa 10% van het totale 
volume (€450 miljoen). Dat is een aanzienlijke toename vergeleken met eind 2019 toen dit aandeel uitkwam op 3% van het 
totale volume. Van de investeringen door woningcorporaties werd 76% geïnvesteerd in nieuwbouw. Dit bevestigt eerder 
onderzoek van Capital Value waarin 89% van de corporaties aangaf ook in crisistijd door te willen gaan met het uitbreiden en 
verjongen van de voorraad sociale huurwoningen. 
 
Aandeel internationale beleggers neemt iets af 
Als gevolg van de onzekerheden van de pandemie in economieën over de hele wereld, waren internationale beleggers in het 
eerste half jaar wat voorzichtiger op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Het aandeel van internationale beleggers liep 
iets terug ten opzichte van vorig jaar: van 46% eind 2019 naar 32% in het eerste half jaar van 2020. Dat aandeel is 
vergelijkbaar met 2018, toen internationale beleggers verantwoordelijk waren voor 35% van het transactievolume. In 2020 
kwamen de meest actieve internationale beleggers onder meer uit Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten. 
 
Tekorten hoger dan verwacht, meer aanbod nodig 
Met de nieuwste prognoses over het oplopende woningtekort (nu oplopend tot 415.000 woningen in 2024) blijven 
investeringen in nieuwbouw hard nodig. Voor de toevoeging van meer betaalbare huurwoningen moeten marktpartijen en 
overheid nog meer samenwerken om plannen te versnellen. Het blijft de vraag of er de komende periode voldoende 
bouwvergunningen kunnen worden verstrekt. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal afgegeven 
bouwvergunningen in de eerste vier maanden van 2020 uitkomt op 19.000. Dat is onvoldoende om te tekorten terug te 
dringen. 
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Wonen regionaal 

Noord-Holland 
 
Amsterdam 
Amsterdamse verkoopdynamiek bereikt laagste punt sinds 2013 
De extra aanwas van aanbod is een welkome verruiming, in de Noord-Hollandse gemeenten lijdt de verkoopdynamiek onder 
het gebrek aan aanbod. In Amsterdam bereikte het aantal woningverkopen zelfs het laagste punt sinds 2013. Na een sterke 
terugval in januari was in februari wederom sprake van een hoge dynamiek. Na de invoering van de 
coronapreventiemaatregelen zwakte het aantal verkopen echter weer af.  
 
Marktbeeld  
De coronacrisis heeft een omkeer gebracht in de aanboddaling op de Amsterdamse woningmarkt. De snelle afname van het 
woningaanbod die in het laatste kwartaal van 2019 is ingezet, heeft zich in de eerste maanden van 2020 nog doorgezet. In de 
laatste weken van maart is de eerdere aanboddaling echter teniet gedaan, doordat vele eigenaren hun woning te koop hebben 
gezet. Woningbezitters die reeds van plan waren te gaan verkopen versnellen dit traject vanwege de toegenomen onzekerheid. 
Het gevolg is dat per 1 april 1.930 woningen te koop staan, een vergelijkbaar aantal als aan het begin van het kwartaal. Naar 
verwachting zal de golf aan nieuw aanbod na april wederom afzwakken. Ook aan de vraagzijde heeft de coronacrisis een effect 
op de hoofdstedelijke woningmarkt. In de laatste weken van maart was een afname van de verkoopcijfers zichtbaar. Vooral in 
het hogere, luxere segment handelen potentiële woningkopers terughoudend in de huidige onzekere omstandigheden. 
Doordat deze kopers vaker een stap in comfort willen maken, in plaats van een noodzakelijk stap in de wooncarrière, zullen ze 
eerder de aankoop  
uitstellen in tijden van crisis. Het coronavirus is echter niet de belangrijkste aanleiding voor de verkoopstagnatie in Amsterdam. 
Door het gebrek aan aanbod heeft in januari een sterke terugval in de verkopen van kleine woningen plaatsgevonden. In deze 
maand wisselden bijna een derde minder woningen van eigenaar dan in januari 2019, met als gevolg dat het totale aantal 
verkopen dit kwartaal het laagste punt sinds 2013 bereikt. In de eerste drie maanden van 2020 wisselden 2.075 woningen van 
eigenaar, een kwart minder dan een jaar eerder.  
 
Woningprijzen  
De prijsontwikkeling toont nog geen effecten van de coronacrisis. Kopers betaalden in het afgelopen kwartaal gemiddeld € 
6.150 per vierkante meter woonruimte, een toename van 7% vergeleken met een jaar geleden.  
 
 
Haarlem 
 
In het eerste kwartaal van 2020 heeft het aantal woningverkopen in Haarlem het laagste punt sinds 2013 bereikt. In totaal 
wisselden 475 woningen van eigenaar, dit is bijna een tiende minder dan in het eerste drie maanden van 2019. Deze terugval 
heeft voornamelijk in de bestaande bouw plaatsgevonden, een gevolg van het gebrek aan aanbod. Begin januari bereikte het 
aanbod van bestaande woningen namelijk een historisch dieptepunt. Opvallend is dat het bestaande bouw aanbod in het 
afgelopen kwartaal juist is toegenomen. Deze stijging is toe te schrijven aan de coronacrisis. In maart hebben Woningbezitters 
die reeds van plan waren te gaan verkopen dit traject versneld vanwege de toegenomen onzekerheid. Naar verwachting zal 
deze golf van nieuw aanbod na april weer afzwakken. De huidige toename van het bestaande bouw aanbod is echter teniet 
gedaan door een afname van het nieuwbouwaanbod. Het aanbod van nieuwe woningen is in het eerste kwartaal met een 
kwart afgenomen, waardoor het complete aanbod nog in lijn ligt met het voorgaande kwartaal. Per 1 april zijn in de gemeente 
in totaal nog 380 woningen voor verkoop beschikbaar. De concurrentie om deze beschikbare woningen is groot, op Funda 
staan maar liefst 23 duizend serieuze zoekers geregistreerd.  
 
Woningprijzen  
Door de hoge marktdruk blijven de woningprijzen in Haarlem geleidelijk toenemen, vergeleken met een jaar geleden is een 
prijsstijging van 8% gerealiseerd. Kopers betaalden hierdoor in het afgelopen kwartaal gemiddeld € 4.400 per vierkante meter. 
In slechts zes andere gemeenten betalen kopers een hogere meterprijs. Als gevolg van het hoge prijsniveau is er in deze 
gemeente ook dynamiek zichtbaar in de markt voor miljoenenwoningen. In totaal zijn in het afgelopen kwartaal 13 woningen 
met een vraagprijs hoger dan een miljoen euro verkocht, een vergelijkbaar aantal als in Utrecht.  
 
 
Zaanstad 
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In de regio Zaanstad, Oostzaan en Wormerland is het aantal voor verkoop beschikbare woningen voor het derde 
opeenvolgende kwartaal afgenomen. In de laatste weken van maart is een deel van deze afname gecompenseerd door de 
aanwas van nieuw aanbod. Woningbezitters die reeds van plan waren te gaan verkopen versnellen dit traject vanwege de 
toegenomen onzekerheid. Vooral in Zaanstad is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar in het aantal aanmeldingen. Mede 
hierdoor staan per 1 april nog 357 woningen te koop in de regio, dit is 7% minder dan drie 
maandeneerderenvormteenhistorischlaagtepunt.In de verkoopcijfers van het eerste kwartaal zijn de gevolgen van de 
coronamaatregelen nog niet zichtbaar, de verkoopdynamiek in de laatste weken van maart volgt namelijk de tendens uit de 
voorgaande maanden. Dit is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de vele woningzoekers in de regio, op Funda staan alleen al 
in de stad Zaandam bijna 11 duizend serieuze zoekers geregistreerd. Door het hoge aantal zoekers ten opzichte van het 
beperkte aanbod werden inschrijvingen voor bezichtigingen ruimschoots overschreden, door deze buffer heeft een eventuele 
terugval in de vraag geen gevolgen voor de verkoopcijfers. Naar verwachting zal de woningmarkt in 2020 een impuls krijgen 
vanuit de nieuwbouw. In 2019 zijn in de regio maar liefst 500 vergunningen voor nieuw te bouwen koopwoningen uitgegeven, 
in 2017 en 2018 lag dit aantal nog rond de 400.  
 
Woningprijzen  
Kopers betaalden in het afgelopen kwartaal gemiddeld € 334.000 voor hun woning, dit is een toename van 8% ten opzichte 
van vorig jaar. Omgerekend komt dit uit op € 3.250 per vierkante meter woonruimte. In de gemeente Zaanstad ligt de 
meterprijs net lager dan het regionaal gemiddelde, namelijk op € 3.225. Dit is ruim hoger dan in Purmerend ( € 3.075) en 
Alkmaar (€ 3.000).  

 

Zuid-Holland 
 
Rotterdam 
Nieuw dieptepunt in het beschikbare aanbod  
De nieuwe aanmeldingen van woningen hebben een nieuw dieptepunt in het aanbod niet kunnen verhinderen in Rotterdam. 
Het huidige aanbod van 1.320 woningen is zelfs lager dan het vorige laagterecord halverwege 2018. Naar verwachting zal de 
aanboddaling na april verder doorzetten, waardoor er sprake blijft van een schaarste situatie in de havenstad.  
 
Coronacrisis heeft nog geen impact op de verkoopcijfers 
De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet merkbaar in de Rotterdamse verkoopdynamiek. De verkoopcijfers van maart 
liggen zowel in lijn met de voorgaande maanden als met maart 2019. Dit kan worden verklaard doordat inschrijvingen voor 
bezichtigingsdagen in de afgelopen jaren ruimschoots werden overschreden, waardoor vraaguitval nog niet direct leidt tot 
een afname van het aantal kijkers.  
 
 
Dordrecht 

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een tweede kwartaal sinds 2017, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 46% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
appartementen.  

• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 25 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 
deze periode zo kort.  

• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 8 kopers een investeerder. Dit 
is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

 
Delft 

• Het aantal verkopen bereikte het hoogste punt voor een tweede kwartaal sinds 2020, deze stijging is veroorzaakt 
door het toegenomen aandeel nieuwbouwwoningen in de verkopen.  

• In Delft is al meer dan vijf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
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• Tussen de woningtypen bestaat een beperkt prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld € 3.900 per m2 voor een 
appartement en € 4.090 per m2 voor een woonhuis.  

• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 6 kopers een investeerder. Dit 
is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

 
Den Haag 

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een tweede kwartaal sinds 
2020, de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• In ‘s-Gravenhage is al meer dan vijf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 26 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 9 kopers een investeerder. Dit 

is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

 

Groningen 
 
 
Groningen 
Vooral in januari terugval van de Groningse verkopen  
De afnemende verkoopdynamiek in Groningen is geen gevolg van de coronacrisis, de sterkste terugval vond namelijk al in 
januari plaats. In de hierop volgende maanden nam het aantal verkopen weer licht toe. Met in totaal slecht 660 
woningverkopen is dit kwartaal sprake van het laagste aantal sinds halverwege 2014. Ter vergelijking, in het voorgaande 
kwartaal wisselden nog ruim 900 woningen van eigenaar.  
 

Achtkarspelen  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2016, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• In Achtkarspelen is al zes kwartalen op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 31 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• Achtkarspelen is een populaire locatie onder woningzoekers uit Smallingerland, in de eerste helft van 2021 is maar 

liefst 1 op de 5 kopers afkomstig uit deze gemeente.  

Appingedam  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2020, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• In Appingedam is al tien kwartalen op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• De gemeente kent veel langlopend aanbod, circa 4 op de 10 woningen staat al langer 

dan een jaar te koop. Dit is ruim meer dan het landelijke gemiddelde van 1 op de 7 woningen.  
• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 6 kopers een investeerder. Dit 

is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

Delfzijl  
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• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2020, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• In Delfzijl is al ruim twee jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Woningen worden gemiddeld zo’n 2 weken eerder verkocht dan een jaar geleden, potentiële kopers moeten 

steeds sneller beslissen om tot aankoop over te kunnen gaan.  
• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 5 kopers een investeerder. Dit 

is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

Hoogeveen  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2016, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• In Hoogeveen is al drieënhalf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 25 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 9 kopers een investeerder. Dit 

is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

Midden-Groningen  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2017, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 39% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
woonhuizen.  

• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 22 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 
deze periode zo kort.  

• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 9 kopers een investeerder. Dit 
is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

Oldambt  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2020, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 32% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
woonhuizen.  

• Woningen worden gemiddeld 11 dagen eerder verkocht dan een jaar geleden, potentiële kopers moeten steeds 
sneller beslissen om tot aankoop over te kunnen gaan.  

• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 10 kopers een investeerder. 
Dit is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

Pekela  

• Nooit eerder stonden in Pekela zo weinig woningen te koop, deze daling is een gevolg van het teruggelopen aantal 
woningeigenaren dat hun huis te koop zet.  

• In Pekela is al bijna twee jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Woningen worden gemiddeld zo’n 2 weken eerder verkocht dan een jaar geleden, potentiële kopers moeten 

steeds sneller beslissen om tot aankoop over te kunnen gaan.  
• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 8 kopers een investeerder. Dit 

is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  
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Veendam  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2017, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• In Veendam is al tien kwartalen op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 25 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• Veendam is een populaire locatie onder woningzoekers uit Midden-Groningen, in de eerste helft van 2021 is maar 

liefst 1 op de 8 kopers afkomstig uit deze gemeente.  

 

Friesland 
 
 
Leeuwarden 
Meeste nieuwbouwverkopen sinds 2015 in Leeuwarden  
In tegenstelling tot de ontwikkelingen in Groningen veroorzaken de nieuwbouwverkopen in Leeuwarden een verkoopstijging 
op jaarbasis. Met 110 verkochte nieuwbouwwoningen vindt in Leeuwarden de hoogste dynamiek in de nieuwbouw plaats sinds 
halverwege 2015. In de bestaande bouw stabiliseren de woningverkopen daarentegen.  
 

Leeuwarden  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2020, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 26% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
woonhuizen.  

• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 23 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 
deze periode zo kort.  

• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 9 kopers een investeerder. Dit 
is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

Harlingen  

• In het afgelopen kwartaal is de verkoop- en aanboddynamiek op de woningmarkt van Harlingen nagenoeg stabiel 
gebleven ten opzichte van de bestaande tendens.  

• In Harlingen is al bijna twee jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Woningen worden gemiddeld zo’n 4 weken eerder verkocht dan een jaar geleden, potentiële kopers moeten 

steeds sneller beslissen om tot aankoop over te kunnen gaan.  
• Starters zijn gemiddeld vertegenwoordigd in het koperspubliek. In de eerste helft van 2021 is 37% van de kopers 

een starter, dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde.  

 
 

Drenthe 
 
 
Assen 
Woningen in Assen sneller verkocht door schaarste  
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Door het schaarse aanbod stijgen de prijzen op de woningmarkt van Assen en moeten kopers steeds sneller overgaan tot 
aankoop. De gemiddelde looptijd van verkochte woningen bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 slechts vier weken, 12 
dagen minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.  
 
Woningzoekers laten zich niet afschrikken  
In de meeste gemeenten heeft de coronacrisis nog geen impact op de verkoopcijfers. In totaal wisselden in het eerste kwartaal 
van dit jaar 56 duizend woningen van eigenaar, een toename van 3% ten opzichte van vorig jaar. Doordat inschrijvingen voor 
bezichtigingen in de afgelopen jaren ruimschoots werden overschreden, zijn de gevolgen van vraaguitval niet direct zichtbaar 
in het aantal kijkers op bezichtigingsdagen. Door de huidige crisis blijven vooral de twijfelende zoekers weg, terwijl de serieuze 
kandidaten overblijven.  
 
Historisch weinig woningen te koop  
De aanboddaling uit de tweede helft van 2019 heeft zich ook in het eerste kwartaal van 2020 doorgezet, met een afname van 
ruim een tiende. Per 1 april staan in Nederland nog slechts 53 duizend woningen te koop, nooit eerder was dit aantal zo laag. 
Aanleiding voor de daling is de aanhoudend hoge verkoopdynamiek en het gebrek aan toevoegingen vanuit de nieuwbouw. 
Door het beperkte aantal verstrekte bouwvergunningen in het afgelopen jaar, zal in 2020 het tekort aan nieuwe woningen 
verder oplopen. In 2019 zijn slechts circa 36 duizend vergunningen voor koopwoningen uitgegeven, dit zijn er 10 duizend 
minder dan in 2017 en 2018.  
 
Coronacrisis zorgt voor extra aanbod  
Sinds de invoering van de verscherpte corona- maatregelen halverwege maart is het aantal aanmeldingen van nieuw aanbod 
gaan toenemen. De opvallende toename wijst erop dat woningbezitters anticiperen op een lastigere verkoop bij een 
aanhoudende crisis, waardoor ze de geplande verkoop van hun woning naar voren schuiven. Vooral in de gebieden waar de 
prijzen na de kredietcrisis het sterkst zijn gestegen zetten meer eigenaren hun woning te koop, zo is in regio’s als Amsterdam, 
Utrecht en Haarlem sprake van een sterke toename. Ook buiten de Randstad is zichtbaar dat eigenaren nog willen profiteren 
van de sterke prijsstijging van afgelopen jaren. In niet-Randstedelijke gemeenten waar de prijzen sinds de kredietcrisis met 
meer dan 30% zijn gestegen, ligt het wekelijkse aantal aanmeldingen inmiddels ruim een kwart hoger dan vorig jaar. Terwijl de 
nieuwe aanwas 15% hoger is op woonlocaties met minder sterk gestegen prijzen.  
 

Coevorden  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2017, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• In Coevorden is al ruim twee jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Kopers in Coevorden betalen per vierkante meter woonruimte gemiddeld € 840 meer dan drie jaar geleden.  
• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 9 kopers een investeerder. Dit 

is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

Emmen  

• Het aantal verkopen lag dit kwartaal 15% lager dan een jaar geleden, de aanleiding voor deze daling is de 
afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 30% nieuwbouw, dit zijn vrijwel evenveel nieuwe 
appartementen als woonhuizen.  

• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 26 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 
deze periode zo kort.  

• Starters zijn ondergemiddeld vertegenwoordigd in het koperspubliek. In de eerste helft van 2021 is 29% van de 
kopers een starter, dit is minder dan het landelijke gemiddelde van 36%.  
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Overijssel 

Almelo  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2017, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 26% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
appartementen.  

• De gemeente kent veel langlopend aanbod, circa 1 op de 3 woningen staat al langer dan een jaar te koop. Dit is 
ruim meer dan het landelijke gemiddelde van 1 op de 7 woningen.  

• De gemeente is populair onder beleggers, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 8 kopers een investeerder. Dit 
is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 15 kopers.  

Enschede  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2016, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• In Enschede is al meer dan vijf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 23 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• Enschede is een zeer intern gerichte woningmarkt, maar liefst 76% van de kopers was al woonachtig in de 

gemeente. Landelijk ligt dit aandeel gemiddeld rond 50%.  

Hengelo  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2017, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 55% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
appartementen.  

• Tussen de woningtypen bestaat een zeer sterk prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld € 3.800 per m2 voor een 
appartement en € 2.580 per m2 voor een woonhuis.  

• Hengelo is een populaire locatie onder woningzoekers uit Enschede, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op 
de 9 kopers afkomstig uit deze gemeente.  

 

Utrecht 
 
Utrecht 
In Utrecht lijdt de verkoopdynamiek onder het gebrek aan aanbod. In de eerste drie maanden van 2020 zijn in de gemeente 
1.030 woningen van eigenaar gewisseld, het laagste aantal verkopen sinds begin 2014. Deze terugval is een gevolg van het 
gebrek aan keuzemogelijkhedenvoorwoningzoekers,beginvandit jaar bereikte het aanbod namelijk een historisch laagtepunt. 
Op 1 januari stonden in Utrecht nog slechts 580 woningen te koop. Vanaf dat moment is het aanbod met een derde 
toegenomen, waardoor per 1 april circa 750 woningen worden aangeboden in de gemeente. Ondanks deze toename blijft er 
sprake van een zeer beperkt aanbod ten opzichte van de vraag, zo staan op Funda nog ruim 42 duizend serieuze zoekers 
geregistreerd. In de stad Utrecht heeft twee derde van de zoekers hun peilen gericht op een woonhuis, in Vleuten en de Meern 
is dit aandeel met ruim 9 van de 10 zoekers fors hoger. Er bestaat hierdoor een mismatch tussen vraag en aanbod in de 
gemeente, van de beschikbare woningen betreft namelijk ruim 2 op de 5 een appartement. Huishoudens die op zoek zijn naar 
een woonhuis ondervinden hierdoor sterker de gevolgen van de krapte dan de zoekers van appartementen. De druk op de 
Utrechtse woningmarkt is van een dermate hoog niveau dat de coronacrisis nog geen gevolgen heeft voor de verkoopcijfers, 
in de laatste weken van maart werden evenveel woningen verkocht als een jaar geleden. Doordat inschrijvingen voor 
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bezichtigingsdagen in de afgelopen jaren ruimschoots werden overschreden, leidt vraaguitval nog niet direct tot een afname 
van het aantal kijkers. Sinds de invoering van de verscherpte coronamaatregelen is het aantal aanmeldingen van nieuw aanbod 
zelfs toegenomen. Woningbezitters anticiperen op een eventuele prijsdaling en willen daarom nu nog profiteren van het hoge 
prijsniveau. Naar verwachting zal deze golf van nieuw aanbod gedurende april weer afzwakken.  
 
Woningprijzen  
Voor het eerst komt de gemiddelde prijs voor een vierkante meter woonruimte in Utrecht boven de grens van € 4.000 uit, 
kopers betaalden in het afgelopen kwartaal gemiddeld € 4.200. Een toename van maar liefst € 425 ten opzichte van een jaar 
geleden. De koopwoningmarkt van deze studentenstad wordt hiermee steeds minder toegankelijk.  
 
Sterke terugval in de verkoopdynamiek  
Een verruiming van het aanbod is hard nodig, gezien de huidige schaarste vele zoekers belemmerd in hun wens om een woning 
te kopen. In de gemeente Utrecht is hierdoor het laagste aantal verkopen sinds begin 2014 genoteerd, maar ook in Zeist 
bereikte de verkoopcijfers het laagste punt in tweeënhalf jaar tijd. Naar verwachting zal de huidige aanbodtoename echter van 
korte duur zijn en na april weer afzwakken.  
 
Terugval dynamiek geen gevolg van coronavirus  
De druk op de Utrechtse woningmarkt is van een dermate hoog niveau dat de verkoopcijfers niet zijn beïnvloed door de 
coronacrisis, in de laatste weken van maart werden evenveel woningen verkocht als een jaar geleden. Doordat inschrijvingen 
voor bezichtigingsdagen in de afgelopen jaren ruimschoots werden overschreden, leidt vraaguitval nog niet direct tot een 
afname van het aantal kijkers.  
Groot deel woningaanbod nauwelijks betaalbaar  
Van de beschikbare woningen is een groot deel alleen binnen bereik van huishoudens met een dikke portemonnee. Zo heeft 
maar liefst 2 op de 5 aangeboden woningen in de gemeente Utrecht een vraagprijs hoger dan € 550.000, in Amersfoort betreft 
dit ruim een kwart van het aanbod en in Woudenberg een vijfde. Zeist is echter koploper, met ruim twee op de drie aangeboden 
woningen boven de € 550.000.  
 

Amersfoort  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2016, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• Van de dit kwartaal verkochte woningen betreft maar liefst 24% nieuwbouw, dit zijn vrijwel evenveel nieuwe 
appartementen als woonhuizen.  

• Tussen de woningtypen bestaat amper prijsverschil. Kopers betaalden voor zowel een appartement als woonhuis 
gemiddeld € 4.060 per m2.  

• Starters zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd in het koperspubliek. In de eerste helft van 2021 is 44% van de 
kopers een starter, dit is meer dan het landelijke gemiddelde van 36%.  

Bunnik  

• In de afgelopen drie maanden is het aantal aangeboden woningen met 29% afgenomen, deze daling is een gevolg 
van het teruggelopen aantal woningeigenaren dat hun huis te koop zet.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 56% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
woonhuizen.  

• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 19 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 
deze periode zo kort.  

• Bunnik is een populaire locatie onder woningzoekers uit Utrecht, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op de 3 
kopers afkomstig uit deze gemeente.  

Houten  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2015, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  



 

 
taxatierapport | Kampersingel 44A - Haarlem | 15 februari 2022| pagina 36 van 42 

 
 
 
 

• In Houten is al meer dan vijf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Kopers in Houten betalen per vierkante meter woonruimte gemiddeld € 1.560 meer dan drie jaar geleden.  
• Houten is een populaire locatie onder woningzoekers uit Utrecht, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op de 

4 kopers afkomstig uit deze gemeente.  

Nieuwegein  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2016, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• In Nieuwegein is al meer dan vijf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Tussen de woningtypen bestaat een aanzienlijk prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld € 4.010 per m2 voor een 

appartement en € 3.700 per m2 voor een woonhuis.  
• Nieuwegein is een populaire locatie onder woningzoekers uit Utrecht, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op 

de 3 kopers afkomstig uit deze gemeente.  

Soest  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2015, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• In Soest is al vijf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Tussen de woningtypen bestaat een fors prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld € 3.760 per m2 voor een 

appartement en € 4.420 per m2 voor een woonhuis.  
• Soest is een populaire locatie onder woningzoekers uit Utrecht, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op de 7 

kopers afkomstig uit deze gemeente.  

Zeist  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2016, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• In Zeist is al vijf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 17 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• Zeist is een populaire locatie onder woningzoekers uit Utrecht, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op de 3 

kopers afkomstig uit deze gemeente.  

 

Brabant 
 

Oss  

• In de afgelopen drie maanden is het aantal aangeboden woningen met 30% afgenomen, deze daling is een gevolg 
van het teruggelopen aantal woningeigenaren dat hun huis te koop zet.  

• Van de dit kwartaal verkochte woningen betreft maar liefst 30% nieuwbouw, dit zijn vrijwel evenveel nieuwe 
appartementen als woonhuizen.  

• Tussen de woningtypen bestaat een fors prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld € 3.540 per m2 voor een 
appartement en € 2.960 per m2 voor een woonhuis.  

• Oss is een zeer intern gerichte woningmarkt, maar liefst 66% van de kopers was al woonachtig in de gemeente. 
Landelijk ligt dit aandeel gemiddeld rond 50%.  
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‘s-Hertogenbosch  

• Het aantal verkopen lag dit kwartaal 16% lager dan een jaar geleden, de aanleiding voor deze daling is het gebrek 
aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• Van de dit kwartaal verkochte woningen betreft maar liefst 33% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
woonhuizen.  

• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 18 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 
deze periode zo kort.  

• Starters zijn gemiddeld vertegenwoordigd in het koperspubliek. In de eerste helft van 2021 is 39% van de kopers 
een starter, dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde.  

Tilburg  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2017, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 32% nieuwbouw, dit zijn vrijwel evenveel nieuwe 
appartementen als woonhuizen.  

• Tussen de woningtypen bestaat een fors prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld € 3.650 per m2 voor een 
appartement en € 3.140 per m2 voor een woonhuis.  

• Tilburg is een zeer intern gerichte woningmarkt, maar liefst 71% van de kopers was al woonachtig in de gemeente. 
Landelijk ligt dit aandeel gemiddeld rond 50%.  

 

Limburg 
 

Brunssum  

• In de afgelopen drie maanden is het aantal aangeboden woningen met 9% afgenomen, deze daling is een gevolg 
van het teruggelopen aantal woningeigenaren dat hun huis te koop zet.  

• In Brunssum is al ruim drie jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 24 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• Brunssum is een populaire locatie onder woningzoekers uit Heerlen, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op 

de 5 kopers afkomstig uit deze gemeente.  

Heerlen  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste 
punt voor een derde kwartaal sinds 2018, 
de aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 28% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
appartementen.  

• Tussen de woningtypen bestaat een beperkt prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld € 2.220 per m2 voor een 
appartement en € 2.070 per m2 voor een woonhuis.  

• Starters zijn gemiddeld vertegenwoordigd in het koperspubliek. In de eerste helft van 2021 is 38% van de kopers 
een starter, dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde.  

Kerkrade  
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• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2020, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• In Kerkrade is al ruim twee jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 26 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• Kerkrade is een populaire locatie onder woningzoekers uit Heerlen, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op 

de 6 kopers afkomstig uit deze gemeente.  

Landgraaf  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2019, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• In Landgraaf is al bijna vier jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 24 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• Landgraaf is een populaire locatie onder woningzoekers uit Heerlen, in de eerste helft van 2021 is maar liefst 1 op 

de 5 kopers afkomstig uit deze gemeente.  

Maastricht  

• Het aantal verkopen bereikte het laagste punt voor een derde kwartaal sinds 2020, de aanleiding voor deze daling 
is het gebrek aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 57% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
appartementen.  

• Tussen de woningtypen bestaat een fors prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld € 3.840 per m2 voor een 
appartement en € 3.100 per m2 voor een woonhuis.  

• De gemeente is populair onder expats, in de eerste helft van 2021 is circa 1 op de 8 kopers afkomstig uit het 
buitenland. Dit is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 93.  

Venlo  

• Het aantal verkopen lag dit kwartaal 11% lager dan een jaar geleden, de aanleiding voor deze daling is het gebrek 
aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• In Venlo is al drieënhalf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt.  
• Verkopers vonden in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 28 dagen een koper voor hun woning, nooit eerder was 

deze periode zo kort.  
• Venlo is een zeer intern gerichte woningmarkt, maar liefst 80% van de kopers was al woonachtig in de gemeente. 

Landelijk ligt dit aandeel gemiddeld rond 50%.  

Venray  

• Het aantal verkopen lag dit kwartaal 22% lager dan een jaar geleden, de aanleiding voor deze daling is het gebrek 
aan keuzemogelijkheden voor woningzoekers.  

• Van de momenteel beschikbare woningen betreft maar liefst 37% nieuwbouw, dit zijn voor het merendeel 
woonhuizen.  

• Kopers in Venray betalen per vierkante meter woonruimte gemiddeld € 760 meer dan drie jaar geleden.  
• Venray is een zeer intern gerichte woningmarkt, maar liefst 66% van de kopers was al woonachtig in de gemeente. 

Landelijk ligt dit aandeel gemiddeld rond 50%.aan	top	per	1	oktober	2021,	dit	zijn	85	woningen	minder	dan	drie	
maanden	eerder.	 
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9. Duurzaamheidsverklaring 
    
Energielabel Niet van toepassing 
Certificaat / Keurmerk Nee 
BREEAM NL Classificatie: 
LEED Classificatie: 
Greencalc Classificatie: 
  
Isolatie  
 

Vloeren Nee 
Muren Nee...... 
Daken Nee...... 
Beglazing HR 
Alternatieve energiebronnen  
Zonnepanelen Nee Vermogen: ………Wp 
Aardwarmtepompen Kies een item. Vermogen:        kW 
Windturbines 
Warmteterugwininstallatie oven 

Kies een item. Vermogen:        kW 
Nee Vermogen:        kW 

  
Duurzaamheidsafspraken in huurovereenkomst Nee ……. 
Fiscale voordelen met betrekking tot duurzaamheid:  
Energie Investeringsaftrek Nee, Ingangsdatum ..-..-…., Bedrag € 
Milieu Investeringsaftrek Nee, Ingangsdatum ..-..-…., Bedrag € 
Vervroegde Afschrijving Milieu Investeringen Nee, Ingangsdatum ..-..-…., Bedrag € 
  
Asbest: Geen verdachte omstandigheden aangetroffen 
Asbestinventarisatie-rapportage Nee 
Welke materialen zijn aanwezig ….. 
Saneringskosten? € 
Verrekend in de waardering Nee  € 
  
Bodemverontreininging:  Geen verdachte omstandigheden aangetroffen 
Grondwaterverontreining: Geen verdachte omstandigheden aangetroffen 
Rapportage aanwezig Nee 
Bevindingen Bodemloket Geen verdachte omstandigheden aangetroffen 
Verdachte locatie o.b.v. vorig / huidig gebruik Nee 
Wordt vervolgonderzoek geadviseerd Nee 
Bedrag nodig voor sanering € 
Verrekend in de waardering Nee  € 
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10. Geraadpleegde bronnen  
 
 

eigendom geraadpleegd betrouwbaarheid bron verificatie benodigd 
eigendomsakte ja goed kadaster nee 
kadastrale gegevens ja goed kadaster nee 
splitsingsakte ja (indien van toepassing) goed kadaster nee 

 
 
 

gebruiker geraadpleegd betrouwbaarheid bron verificatie benodigd 
huurderslijst ja (indien van toepassing) goed opdrachtgever nee 
huurovereenkomsten ja (indien van toepassing) goed opdrachtgever nee 
allonge / sideletter - - - - 

 
 
 

technische gegevens geraadpleegd betrouwbaarheid bron verificatie benodigd 
bouwjaar ja goed bag nee 
plattegronden ja goed opdrachtgever nee 
garantiebewijzen - - - - 
inspectierapporten ja goed opdrachtgever nee 
meerjaren onderhoudsplan ja (indien van toepassing) - - - 
meetcertificaat (nen 2580) - - - - 

 
 
 

duurzaamheid geraadpleegd betrouwbaarheid bron verificatie benodigd 
breeam ja - - - 
leed ja - - - 
gpr gebouw ja - - - 
greencalc ja - - - 
greenkey  ja - - - 
slimbouwen ja - - - 
groenverklaring (mim) ja - - - 
epa certificaat ja - - - 

 
 
 

milieuaspecten geraadpleegd betrouwbaarheid bron verificatie benodigd 
asbestinventarisatie - - - - 
bodemrapport ja goed bodemrapport.nl nee 
gemeentelijke informatie ja goed website gemeente nee 
milieu risico’s - - - - 

 
 
 

veiligheidszones  geraadpleegd bron verificatie benodigd 
maatregelzone kerncentrale - - - 
veiligheidsafstand vuurwerk - - - 
zone defensie-inrichtingen  - - - 

 
 
 

inrichting gevaarlijke stoffen geraadpleegd bron verificatie benodigd 
lpg  - - - 
opslag  - - - 
ammoniak  - - - 
emplacement  - - - 
vervoer  - - - 
vuurwerk  - - - 
nucleair  - - - 
defensie  - - - 
brzo bedrijven  - - - 
overig  - - - 
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transport gevaarlijke stoffen geraadpleegd bron verificatie benodigd 
weg  - - - 
spoorweg  - - - 
waterweg  - - - 
buisleiding  - - - 
natuurrampen  - - - 
overstromingen  - - - 
waterkeringen  - - - 
natuurbrand  - - - 
aardbeving  - - - 

 
 
 

publiekrecht geraadpleegd betrouwbaarheid bron verificatie benodigd 
bestemmingsplan ja goed ruimtelijkeplannen.nl nee 
omgevingsvergunning ja goed gemeente nee 
bouwvoorschriften - - - - 
milieueffectrapportage - - - - 
milieuvergunning  - - - - 
gebruiksvergunning - - - - 

 
 
 

exploitatie geraadpleegd betrouwbaarheid bron verificatie benodigd 
ozb ja goed website gemeente nee 
rioolrecht ja goed website gemeente nee 
waterschapslasten ja goed website gemeente nee 
erfpacht ja goed openbare registers nee 
opstal  ja goed openbare registers nee 

 
 

 
 
 
 

einde rapport 
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REKENMODELLEN 
  



1

Object Grondperceel

Datum 15 februari 2022

Adres Kampersingel 44A

Waardepeildatum

Taxatienummer 20221145

Omschrijving/indeling Aantal Markthuur WWS-huur Totaal 90,00% Onderhoud Totaal
  m² vvo/pp p/m²/jr per jaar bvo%.vvo p/m² bvo/pp onderhoud

geliberaliseerdniet van toepassing
8 9 42,43 377,16

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 42,43 0,47

0 0 0 0 0,00 0,00

0 0 0 0 38,00 0,00

Totalen 8 9.600 9 386

in%van hw totaal huur per jaar

onr.zaakbel. 150.000 0,3013% € 452 4,71%

assurantiepremie 150.000 0,050% € 75 0,78% totaal huur per maand

beheerkosten 2,00% € 192 2,00%

onderhoudskosten € 386 4,02%

waterschapslasten € 0 0,00%

rioolrecht 1 153,5 € 154 1,60%

erfpachtcanon 1 € 0 0,00%

- € 0 0,00%

Totale lasten € 1.259 13,11% v/d bruto markthuurwaarde

Netto markthuurwaarde Contante waarde verschil huurwaarde/-opbrengst

Risicovrije rente 0,10%

Toeslag voor categorie-risico 3,00%

Toeslag voor object-risico 0,90% hw hw

Netto aanvangsrendement 4,00% cap-rate markthuurwaarde

Bruto aanvangsrendement 4,60% 21,72 actuele huuropbrengst 0

Waarde vrij op naam Verschil

Correcties rest. looptijd contract

renovatie 0 0 0 rentevoet

achterstallig onderhoud 9 0 0 Contante waarde (Begin payment/kw.) 0

leegstand 1 800 -800

verhuurkosten 1 800 -800

gekap. canon 17 0 0

contante waarde 0 0 0 NAR HW 4,00%

totaal -1.600 NAR HO 0,00%

BAR HW 4,60%

Correcties BAR HO 0,00%

not.kosten/kad.recht in % 1,00% CAP-RATE HW 21,72

overdrachtsbelasting 8,00% CAP-RATE HO ###########

Waarde kosten koper 9,00%

Correcties k.k.

ongebonden grond k.k. 0 0 0

leegwaarde correctie 0 0 0

aftrek gekap. canon   0

Waarde kosten koper

Parkeerplaatsen

marktwaarde  €             
opinie executiewaarde €            

-

-

-

-

-

-

-

-

15 februari, 2022

marktwaarde - totaal

-

-

-

-

-

Grondperceel met 8 parkeerplaatsen

-

-

-

-

-

-

-



   

 

 
 
 
 
 
 
 

KADASTERKAART 
KADASTERUITTREKSEL 

 
 



Kadastrale kaart Uw referentie: 111

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 februari 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 4000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Haarlem
K
3811

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.
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BASIS REGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) 



Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Kampersingel 44 A Haarlem

Pand

ID 0392100000033928
Status Pand in gebruik
Bouwjaar 1905
Geconstateerd Nee
Begindatum 12-09-2019
Documentdatum 12-09-2019
Documentnummer 2019/742062
Mutatiedatum 12-09-2019

Verblijfsobject

ID 0392010000082558
Status Verblijfsobject in gebruik
Gebruiksdoel industriefunctie
Oppervlakte 363 m2
Geconstateerd Nee
Begindatum 26-10-2010
Documentdatum 26-10-2010
Documentnummer 2010/346501



Mutatiedatum 17-11-2010
Gerelateerd hoofdadres 0392200000082558
Gerelateerd pand 0392100000033928
Locatie x:104001.101, y:487818.120

Nummeraanduiding

ID 0392200000082558
Postcode 2012DL
Huisnummer 44
Huisletter A
Huisnummer toev.
Status Naamgeving uitgegeven
Type adresseerbaar object Verblijfsobject
Geconstateerd Nee
Begindatum 26-10-2010
Documentdatum 26-10-2010
Documentnummer 2010/346501
Mutatiedatum 17-11-2010
Gerelateerde openbareruimte 0392300000007410

Openbare Ruimte

ID 0392300000007410
Naam Kampersingel
Status Naamgeving uitgegeven
Geconstateerd Nee
Begindatum 26-10-2010
Documentdatum 26-10-2010
Documentnummer 2010/346501
Mutatiedatum 17-11-2010
Gerelateerde woonplaats 2907

Woonplaats

ID 2907
Naam Haarlem
Status Woonplaats aangewezen
Geconstateerd Nee
Begindatum 12-02-2008
Documentdatum 12-02-2008
Documentnummer 2008/14573
Mutatiedatum 17-11-2010

Bronhouder

ID 0392
Naam Haarlem



   

 

 
 
 
 
 
 
 

BODEMLOKETRAPPORT 
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BESTEMMINGSPLAN 









   

 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO’S





   

 

 
 
 
 
 
 
 

OVERIGEN I 



Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 

 

Kenmerk:  2021 / KS44A  

Telefoonnummer: 023-5115629 | www.haarlem.nl 
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OVERIGEN II 








