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Getaxeerde waarden 
Ondertekening Rekening houdend met alle in dit rapport genoemde uitgangspunten en informatie zijn de volgende 

waarden getaxeerd. 

Marktwaarde - scenario Warenhuis 

EUR 6.500.000,- k.k. 
zegge: zes miljoen vijfhonderdduizend euro kosten koper 

Marktwaarde - scenario Winkelruimten en Studentenwoningen 

EUR 6.300.000,- k.k. 
zegge: zes miljoen driehonderdduizend euro kosten koper 

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

~a oeren MRICS RICS Registered Valuer RT 
~egiS r-Taxateur van onroerende zaken 

" 

ingëschreven bij de Stichting VastgoedCert te Rotterdam onder nummer BV02.111.2467 
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Gemeente Tilburg gevestigd te Tilburg, te dezen vertegenwoordigd door de heer K. Keulemans, 
heeft opdracht gegeven aan: 

DTZ Zadelhoff v.o.f., als onderneming gecertificeerd door de Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) onder registratienummer 052725, een v.o.f. van partners die deelnemen middels 
besloten vennootschappen, gevestigd te Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Joris 
Christian van Vooren MRICS RICS Registered Valuer RT, Register-Taxateur van onroerende 
zaken en ir. Bartholomeus Gerardus de Bont RT, Register-Taxateur van onroerende zaken, beiden 
werkzaam bij DTZ Zadelhoff v.o.f., kantoorhoudende Vestdijk 61 B, 5611 CA Eindhoven, om inzicht 
te verschaffen in de vastgoedwaarde van: 

SK3 - nieuwbouwontwikkeling', Alexanderstraat I Stadhuisstraat I Kerkpad, Tilburg 

De opdrachtgever is mogelijk voornemens het object te verwerven en te houden als belegging. 

De opdracht is verstrekt per email d.d. 5 juni 2015. 

Als waardepeildatum is bepaald 1 juni 2015. De marktsituatie op de peildatum is maatgevend voor 
de taxatie. 

De taxatie is tevens opgesteld in lijn met: 
De 28 richtlijnen van het Platform Taxateurs en Accountants uit de publicatie 'Goed 
Gewaardeerd Vastgoed' d.d. 27 mei 2013. 
De International Valuation Standards Council (IVS), conform de International Valuation 
Standards uit 2011, geldig per 1 januari 2012. 
De Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), conform de RICS Taxatiestandaarden 
(The 'Red Book') van november 2013 (ge editie), geldig per 6 januari 2014. 

Voor iedere taxatie die wordt uitgevoerd door DTZ Zadelhoff wordt een interne toets gedaan op 
mogelijke conflicts of interest. DTZ Zadelhoff heeft deze taxatie uitgevoerd als gecertificeerde 
taxateur en verklaart niet recent betrokken te zijn geweest bij transacties en/of taxaties ten aanzien 
van het getaxeerde object welke betrokkenheid kan leiden tot belangenverstrengeling. Daarom 
acht DTZ Zadelhoff zich gekwalificeerd om deze taxatie volledig onafhankelijk uit te voeren voor 
het doel van deze taxatie. 

De medewerkers van DTZ Zadelhoff handelen conform een interne gedragscode, vastgelegd in 
een Code of Conduct. Hierin staat onder andere aangegeven hoe medewerkers van DTZ Zadelhoff 
dienen om te gaan met financiële belangen bij cliënten. Er wordt door een compliance officer 
toegezien op de naleving ervan. 

De taxateurs van DTZ Zadelhoff werken onafhankelijk van de makelaars van DTZ Zadelhoff. Er is 
sprake van gescheiden netwerksystemen zodat de makelaars geen inzage kunnen krijgen in 
vertrouwelijke informatie. De taxateurs maken wel gebruik van de kennis van de makelaars om 
actuele marktinformatie te verkrijgen. Daarnaast hebben alle taxateurs toegang tot een database 
met referentie gegevens, waarin zowel gebruiks- als beleggingstransacties worden bijgehouden. 

Teneinde de kwaliteit van de taxaties te waarborgen wordt voor iedere taxatie het 4-ogen principe 
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gehanteerd. Dat impliceert dat iedere taxatie standaard door 2 personen wordt uitgevoerd. 
Daarnaast worden transactioneie taxaties normaliter en non-transactionele taxaties 
steekproefsgewijs gecontroleerd door een kwaliteitscommissie bestaande uit onafhankelijke 
professionals buiten het uitvoerende taxatieteam. 

DTZ Zadelhoff heeft een interne klachtenprocedure conform de voorschriften van de RIGS en valt 
ook onder de tuchtrechtelijke controle van de RIGS. 

Het doel van de opdracht is, in verband met eventuele koop, de navolgende waarde te taxeren, te 
weten: 

Marktwaarde. 

Waardebegrip 

Voor de genoemde waardebegrippen worden de volgende definities gehanteerd: 
De Marktwaarde representeert het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een 
bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke 
transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis 
van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. 

Scenario's 

Op verzoek van opdrachtgever is een tweetal scenario's doorgerekend, te weten: 
ontwikkeling van de locatie ten behoeve van een warenhuis; 
ontwikkeling van de locatie ten behoeve van winkelruimten en studentenwoningen. 

Waarderingsmethoden 

Teneinde de genoemde waarden vast te stellen zijn de volgende rekenmethodieken gehanteerd: 

Comparatieve methode 

De comparatieve ofwel vergelijkende methode, vergelijkt verkooptransacties en/of 
verhuurtransacties met betrekking tot soortgelijke objecten met elkaar. Deze methode wordt 
gebruikt voor onroerende zaken waarvan 'voldoende' transactiegegevens bekend zijn. De 
comparatieve methode stoelt op de beoordeling van de markt, van de locatie en van de onroerende 
zaak zelf. 

Voor het bouwrijpe grondperceel als zodanig is de residuele waarde methode (hierna beschreven) 
gehanteerd, omdat voor objecten als het onderhavige 'onvoldoende' transactiegegevens bekend 
zijn. 

Markthuurkapitalisatie methode 

De Marktwaarde is bepaald aan de hand van de bruto Markthuur van de verhuurbare 
vloeroppervlakten van de gebouwen en/of terreinen, verminderd met onroerende zaakgebonden 
zakelijke en andere, door opdrachtgever opgegeven en/of geschatte lasten en gerelateerd aan een 
onder de huidige marktomstandigheden reëel geacht netto rendement. Dit rendement stoelt op de 
beoordeling van de markt, van de locatie en van de onroerende zaak zelf en is gebaseerd op onder 
meer dezelfde factoren zoals hierboven reeds beschreven. 

Residuele waarde methode 

Bij de residuele waarde methode wordt uitgegaan van de meest optimale (toekomstige) invulling 
van een object, waarbij wordt verondersteld dat deze invulling planologisch en/of juridisch mogelijk 
zal zijn. Door middel van de Markthuurkapitalisatie methode en/of comparatieve methode wordt de 
waarde van het object bepaald, nadat de optimale invulling is gerealiseerd. Op deze waarde 
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worden alle geschatte kosten in mindering gebracht welke dienen te worden gemaakt om de 
bedoelde invulling te realiseren. De resultante van deze berekening is de Marktwaarde van het 
object in zijn huidige vorm op basis van de residuele waarde methode. 

Noratiskosten en kadastraal recht zijn in mindering gebracht. Er is niet gecorrigeerd voor 
overdrachtsbelasting. 

Bij een taxatie worden algemene uitgangspunten en in bepaalde gevallen ook bijzondere 
uitgangspunten gehanteerd. 

Een bijzonder uitgangspunt is een uitgangspunt dat ofwel veronderstelt dat de taxatie wordt 
gebaseerd op feiten die wezenlijk verschillen van de feiten die bestaan op de taxatiedatum, of 
waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat een kandidaat-koper (niet zijnde een koper 
met een bijzonder belang) dat zou hanteren op de taxatiedatum. 

Voor een overzicht van de gehanteerde (bijzondere) uitgangspunten wordt tevens verwezen naar 
het blad 'Uitgangspunten' behorend bij het rekenmodel, c.q. de rekenmodellen die als bijlage is/zijn 
opgenomen bij deze rapportage. 

Een algemeen uitgangspunt is volgens de verklarende woordenlijst van het RIGS 'Red Book' 'een 
veronderstelling die voor waar wordt gehouden'. Een uitgangspunt betreft feiten, voorwaarden of 
situaties die van invloed zijn op het onderwerp of de methode van een taxatie, met betrekking tot 
welke is overeengekomen dat zij niet door de taxateur hoeven te worden geverifieerd in het kader 
van de taxatieprocedure. 

Bij deze taxatie worden de navolgende algemene uitgangspunten gehanteerd. 

Technische staat 
De beoordeling van de onderhoudstoestand van gebouwen en gebouwgebonden installaties 
geschiedt globaal, voor zover waarneembaar en uitsluitend in het kader van een waardeoordeel. 
Het is geen technisch onderzoek en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot 
de onderhoudstoestand zelf en/of eventuele verborgen gebreken. 

Bij deze taxatie is ervan uitgegaan (tenzij anders vermeld in de rapportage) dat de installaties naar 
behoren functioneren en in een zodanige staat verkeren dat vereiste goedkeuringen, waaronder 
die van overheidswege, zonder investeringen kunnen worden verkregen. Deze installaties zijn 
bijvoorbeeld centrale verwarming, klimaatinstallatie, elektrische installaties, liften en installaties en 
voorzieningen in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke brandweer. 

Bij de waardering zijn de niet gebouwgebonden installaties buiten beschouwing gelaten. 

Het getaxeerde object betreft nieuwbouwen was op de dag van opstellen van dit rapport nog in 
aanbouw. Bij deze taxatie is ervan uitgegaan dat het object volledig is gerealiseerd en opgeleverd 
conform de ter beschikking gestelde informatie en specificaties. 

Bestemming en gebruik 
Er is geen onderzoek gedaan naar eventuele voorschriften, bepalingen en/of benodigde 
vergunningen welke verband houden met het (specifieke) gebruik van het object. Tenzij anders 
vermeld in de rapportage wordt ervan uitgegaan dat het gebruik conform de bestemming zonder 
verdere belemmering is toegestaan. 
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Deze taxatie betreft de hoogste waarde bij optimaal gebruik binnen de vigerende bestemming, 
tenzij anders vermeld in de rapportage. 

Duurzaamheid 
Voor zover van toepassing is bij de waardering rekening gehouden met de mate waarin het object 
voldoet aan eisen van duurzaamheid. De beoordeling van duurzaamheidaspecten geschiedt 
globaal, voor zover waarneembaar en uitsluitend in het kader van een waardeoordeel. 

Indien bij de taxatie kon worden beschikt over een energielabel of energieprestatie-coëfficiënt 
(EPC), dan is bij de waardering hiermee rekening gehouden. Echter alleen in het kader van een 
waardeoordeel. 

Om meer inzicht te krijgen in de mate van duurzaamheid van het vastgoed wordt in overweging 
gegeven een (pre)assessment te laten uitvoeren conform de richtlijnen van de Dutch Green 
Building Council. 

Milieuaspecten 
Bij de inspectie van het getaxeerde is niet onderzocht of tijdens de bouw materialen zijn gebruikt, 
die naar de huidige inzichten en maatstaven een gevaar zouden kunnen opleveren voor het milieu 
en/of de gezondheid van mens en dier, zoals in het bijzonder asbest en asbesthoudende 
materialen. Bij de taxatie is er daarom van uitgegaan dat hiervan geen sprake is, tenzij anders 
vermeld in de rapportage. 

In het kader van deze taxatie heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar eventuele verontreiniging 
van de grond en/of het grondwater behorende tot het getaxeerde object, welke naar huidige 
inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen opleveren voor het milieu en/of de gezondheid van 
mens en dier. Bij de taxatie wordt er dan ook van uitgegaan dat er geen sprake is van 
verontreiniging en/of andere vormen van vervuiling, waardoor het gebruik conform de bestemming 
en/of het verkrijgen van een bouwvergunning wordt belemmerd, tenzij anders vermeld in de 
rapportage. 

Om meer inzicht te krijgen in de huidige bodemgesteldheid wordt in overweging gegeven een 
vooronderzoek conform NEN 5725, eventueel gevolgd door een verkennend onderzoek conform 
NEN 5740, uit te laten voeren. 

Huursituatie 
Bij deze taxatie is uitgegaan van jaarlijkse huurprijsaanpassingen op basis van C.B.S. - C.q. C.P.1. 
prijsindexcijfers, tenzij anders vermeld in de rapportage. 

Er is geen onderzoek verricht naar de financiële positie van de individuele huurder(s). Er is 
aangenomen dat: 

de huurder in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen 
er geen huurachterstand is 
er geen sprake is van contractbreuk 
er geen sprake is van surseance van betaling 
er geen sprake is van faillissement. 

Voorts is ervan uitgegaan dat huurder geen aanspraak kan maken op huurvrije perioden, 
huurkortingen of andere tegemoetkomingen door verhuurder, tenzij anders vermeld in de 
rapportage. 
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Omzetbelasting 

Alle in het rapport genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld en/of wettelijk 
niet belast met BTW. 

Informatie 

De taxatie is gebaseerd op de inspeetie van de onroerende zaak, op de ter beschikking gestelde 
informatie van de opdrachtgever en/of derden zoals huur- en oppervlaktegegevens, 
plattegrondtekeningen en/of eventuele meetcertificaten en gegevens over onroerende 
zaakgebonden zakelijke en andere lasten, en op schriftelijk dan wel mondeling verstrekte 
informatie van het Kadaster, de betreffende gemeente en/of provincie en eventuele andere 
instanties. 

Bij de uitvoering van deze taxatie is aangesloten bij de 28 richtlijnen van het Platform Taxateurs en 
Accountants die d.d. 27 mei 2013 door dit Platform zijn goedgekeurd. 

De opdrachtgever heeft de benodigde informatie aan DTZ Zadelhoff ter beschikking gesteld, maar 
heeft de volledigheid en juistheid hiervan niet schriftelijk bevestigd. Bij deze taxatie is er echter 
vanuit gegaan dat de verstrekte informatie volledig en juist is. 

Voor zo ver taxateur dat heeft kunnen nagaan zijn tussen eerder genoemde peildatum en de 
uitgiftedatum van het rapport geen wijzigingen opgetreden die tot een significante aanpassing van 
de waarde hebben geleid. 

Het honorarium voor de taxatie (dat is overeengekomen met de opdrachtgever) betreft een 
urenvergoeding. 

Het totale taxatie-honorarium dat DTZ Zadelhoff jaarlijks aan de opdrachtgever declareert ten 
opzichte van de totale jaarlijkse taxatieomzet van DTZ Zadelhoff is: minimaal. Het totale niet 
taxatie-honorarium dat DTZ Zadelhoff jaarlijks aan opdrachtgever declareert ten opzichte van de 
totale niet taxatieomzet van DTZ Zadelhoff is: minimaal. 

Jaarlijks wordt door DTZ Zadelhoff een algemene controle uitgevoerd waarin wordt nagegaan of er 
sprake is van opdrachtgevers die disproportioneel bijdragen aan de omzet van DTZ Zadelhoff. Uit 
de meest recente analyse is gebleken dat hiervan geen sprake is. 

De verrichtte werkzaamheden voor deze rapportage stemmen overeen met de afspraken die zijn 
overeen gekomen in de opdrachtbevestiging. 

Het getaxeerde object is in het recente verleden (1 < jaar) niet eerder door DTZ Zadelhoff 
getaxeerd. Wel zijn in februari 2015 Markthuren en Aanvangsrendementen behorende bij de 
beoogde ontwikkeling aan opdrachtgever verstrekt. 

DTZ Zadelhoff bevestigt dat de taxateurs die deze opdracht hebben uitgevoerd en het 
taxatierapport hebben ondertekend, beschikken over lokale en sectorale kennis van de specifieke 
markt, en voorts permanente educatie volgen om taxaties vakbekwaam te kunnen uitvoeren. Op 
basis hiervan acht DTZ Zadelhoff zich gekwalificeerd om deze taxatie met voldoende kennis van 
zaken voor het omschreven doel uit te voeren. 

De eerder genoemde taxateurs Joris Christian van Vooren MRICS RIGS Registered Valuer RT en 
ir. Bartholomeus Gerardus de Bont RT zijn voor het eerst betrokken bij deze taxatie opdracht. DTZ 
Zadelhoff hanteert bij meerjarige opdrachten in algemene zin een roulatiesysteem waarbij 
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tenminste 1 taxateur binnen een periode van 3 + 3 jaren rouleert. 

Gevoeligheidsanalyse 

Een gevoeligheidsanalyse geeft aan wat het relatieve belang is van individuele variabelen op de 
uitkomst van een waardering. De opdrachtgever heeft niet aangegeven dat een 
gevoeligheidsanalyse dient te worden uitgevoerd. 

Back-testing 

Back-testing is een term die gebruikt wordt om de waarde ontwikkeling aan te geven van een 
object ten opzichte van een eerder uitgevoerde taxatie. Het is voor het eerst dat dit object door 
DTZ Zadelhoff voor deze opdrachtgever is getaxeerd. Om deze reden is geen back-testing analyse 
uitgevoerd voor deze opdracht. 

Conceptbeheer 

Conceptbeheer is een term die wordt gebruikt om de ontwikkeling aan te geven van de getaxeerde 
waarde(n) binnen één en dezelfde taxatie opdracht. Tevens wordt hierbij een verklaring gegeven 
voor geconstateerde veranderingen in de waarde(n). De opdrachtgever heeft niet aangegeven dat 
een dergelijke analyse uitgevoerd dient te worden. 

Mate van onderzoek en inspectie 

De taxaties kunnen verschillen in diepgang (bijvoorbeeld volledig, hertaxatie of update). Per 
rekenmodel is de diepgang van de taxatie aangegeven. Het kan hierbij gaan om een eerste taxatie 
of een vervolg-taxatie. Bij een eerste taxatie wordt gewoonlijk een inspeetie uitgevoerd, tenzij 
anders aangegeven in de rapportage. Bij een vervolg-taxatie hoeft niet altijd een inspeetie te zijn 
uitgevoerd. 

Validatie rekenmodel 

Deze taxatie is tot stand gekomen met behulp van een BOG rekenmodel van DTZ Zadelhoff, versie 
RM_BOG_VAL 1.3_19022015 en een WON rekenmodel van DTZ Zadelhoff, versie 
RM_WON_VAL1.2_13052015. De rekenmodellen zijn respectievelijk gevalideerd d.d. 19 februari 
2015 en d.d. 13 mei 2015 door de Rekenmodellen Validatie Commissie van DTZ Zadelhoff. Deze 
rekenmodellen zijn beveiligd tegen aanpassingen door ongeautoriseerde personen. 

De (bijzondere) uitgangspunten vormen een onlosmakelijk deel van deze taxatie. Aan de 
getaxeerde waarde(n) kan/kunnen geen rechten worden ontleend zonder de bijbehorende 
(bijzondere) uitgangspunten zoals onder andere vermeld op de pagina 'Uitgangspunten' bij het 
rekenmodel. Indien de rapportage en/of het rekenmodel een waarde met bijzondere 
uitgangspunten presenteert dan komt deze waarde wellicht niet onvoorwaardelijk overeen met de 
doelstelling van de opdracht. Om die reden dienen deze bijzondere uitgangspunten bij 'iedere 
gepubliceerde verwijzing naar' of bij 'iedere commerciële aanwending van' de genoemde waarde 
uitdrukkelijk door de opdrachtgever te worden vermeld. 

Indien voor delen van het getaxeerde apart waarden zijn vermeld of berekend, dan kunnen deze 
niet als afzonderlijke eenheden worden beschouwd. De in de rekenmodellen vermelde parameters 
kunnen uitdrukkelijk niet als zelfstandig gegeven worden gebruikt. 

Een eventueel in de toelichting opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd 
als slechts één van de indicaties van de getaxeerde waarde, en kan hiervan nadrukkelijk afwijken. 
Indien meerdere scenario's zijn doorgerekend, behoeven deze niet alle te zijn vermeld. 

Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Ten aanzien van de inhoud wordt 
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geen verantwoordelijkheid tegenover anderen dan de opdrachtgever aanvaard en slechts voor het 
doel van de opdracht. Het rapport en/of het rekenmodel mag niet ter beschikking van derden 
worden gesteld (waaronder begrepen financieel adviseurs van opdrachtgever), tenzij met 
voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Van de door de opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is kennis genomen. 
Indien mocht blijken dat de informatie onjuist en/of onvolledig is geweest, wordt hiervoor geen 
aansprakelijkheid aanvaard. 

Indien er sprake is van een concept rapport houdt dit een voorlopige vaststelling van de waarde(n) 
van het object in, welke vooruitlopend wordt verschaft op de definitief vast te stellen waarde(n). 
Aan het concept rapport en de daarin vermelde voorlopige waarde(n) kunnen geen rechten worden 
ontleend. DTZ Zadelhoff v.o.t. behoudt zich het recht voor om het concept rapport op grond van 
veranderingen die de waarde(n) van het object beïnvloeden aan te passen alvorens overgegaan 
wordt tot afgifte c.q. terbeschikkingstelling van het definitieve taxatierapport. 

Indien de peildatum in de tijd later ligt dan: 
de datum van opname van het object, en/of 
de datum van verzending van een concept rekenmodel met een voorlopige vaststelling van de 
waarde van het object, 

wordt ervan uitgegaan dat er gedurende de periode tussen deze data geen veranderingen zijn 
opgetreden, die de waarde van het object kunnen beïnvloeden. Bedoelde veranderingen kunnen 
onder meer zijn: significante ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of regelgeving en/of 
feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object. 

DTZ Zadelhoff v.o.f. aanvaardt geen verplichting om de opdrachtgever en/of derden te adviseren 
met betrekking tot eventuele ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of regelgeving 
en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object die zich na de datum waarop het 
rekenmodel definitief gemaakt is, hebben voorgedaan en die van invloed zouden kunnen zijn op de 
waarde(n). 

DTZ Zadelhoff is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten vennootschappen. Iedere 
aansprakelijkheid van de v.o.f., de partners en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende gevalonder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitgekeerd. Dit geldt ook voor taxatiewerkzaamheden die vallen onder de AIFMD richtlijnen. Voor 
deze werkzaamheden treden wij op als gecertificeerd taxateur en niet als externe taxateur. 

De taxatie is uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden DTZ Zadelhoff v.o.f. Deze zijn als 
bijlage van het rapport opgenomen. Deze en andere bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van 
dit taxatierapport. 
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Bijlagen 



Rekenmodel(len) - scenario Warenhuis 



lim 
_ Zaclelhoff 

Rapportage _ Object 
Clientref: / DTZref: Tl0180_ Volledige taxatie / RM_BOG_ VAL 1.4_26052015 Scenario: Warenhuis 

SK3 _ nieuwbouw _ Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Gemeente Tilburg 

Peildatum 1-B-2015/ Datum definitief. 1-7-2015 

Technische inspectie 

Omschrijving / Kadastrale informatie 

Type object 

Kadastrale gemeente 

Nummer / Appartementsindex 

solitaire winkel 

Tilburg 

M 11226 

Perceelgrootte 

Eigen grond / Erfpacht 

Eigenaar 

1.890 m' 

Volle eigendom 

1/2 Dhr. J.A.L.M. Oaemen & 1/2 Stichting Madloch 

Beschrijving /Indeling 

m- v.v.o. Winkel 

Magazijn 

Kantoor 

Parkeerplaatsen 

m' v.v.o. totaal 
Bij deze taxatie is ervan uitgegaan dat het object een bouwrijp perceelomvat waarop 
een nieuwbouw warenhuis kan worden gerealiseerd, Het gehanteerde metrage gaat 
uit van een object met de navolgende indeling en circa I'lY'S V.V.O.: kelder 1.633 fIT! I 
begane grond 1.609 m' / 1e verdieping 1.629 m' / 2e verdieping 1.637 m' / 3e 
verdieping 373 m' /4e verdieping 297 m'. 

Kadaster - Toelichting 

Er is beperkte titelrecherche gepleegd (hyp4 15119/68 reeks Breda d.d. 12 januari 
2004 en hyp4 60470/64 d.d. 16 september 2011), waaruit geen significante 
waardebeperkende omstandigheden zijn gebleken. 

Bestemming en gebruik 

7.178 

O 

O 

O 

7.178 

Bestemmingsplan 
Datum vaststelling raadsbesluit 

Binnenstad 2010 

8-8-2012 

Kwaliteitsniveau 
Casco 
Gevels 

Inbouwpakket 

Installaties 

3 4 
n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t 

2 3 4 
n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Het object heelt als enkelbestemming 'Centrum-Binnenstad'. In de voorchrilten is 
aangegeven dat enkele gebruiksfuncties enkel zijn toegestaan op de eertse 2 
bovengrondse bouwlagen en op ondergrondse bouwlagen. Bij deze taxatie is ervan 
uitgegaan dat (conform opgave) het gehele object mag worden gebruikt ten behoeve 
van een warenhuis. 

Terreinen 

Staat van onderhoud 

Casco 

Gevels 

Inbouwpakket 

Installaties 

Terreinen 

Locatiekwaliteit 

Aspect 

Stand en ligging 

Bereikbaarheid av 
Bereikbaarheid auto 

Parkeren 

2 4 

Binnen het bouwvlak mag het bebouwingpercentage 100% bedragen. De maximale 
bouwhoogte varieert binnen het bouwvlak van 4,5 meter tot 22 meter. Bij de taxatie is 
ervan uitgegaan dat het (conform opgave) gehanteerde metrage de maximale 
bebouwingsmogelijkheden benut. 

redelijk 

goed 

redelijk 

redelijk 

Het object is gelegen in het centrum van Tilburg. De locatie ligt direct achter het 
kemwinkelgebied van Tilburg en tegenover het gemeentelijke stadskantoor. 

MilIeuaspecten / Duurzaamheid 

Bij deze taxatie is ervan uitgegaan dat er geen stoffen aanwezig zijn die het gebruik conform de 
bestemming belemmeren dan wel naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zouden kunnen 
opleveren voor het milieu en/of de gezondheid. 

Bij deze taxatie kon niet worden beschikt over een energielabel / enerqìeprestatìecoërñclënt. Om 
meer inzicht te krijgen in de mate van duurzaamheid van het ondernavìoe object wordt in 
overweging gegeven een (pre)assessment te laten uitvoeren conform de richtlijnen van de 
DGBC. 

DlZ Zadelhoff EOFE78D4·4A 1 E·ES11·9342-00S0S6900001 
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten' 
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Rapportage _ Huursituatie, markt en beoordeling 
Clientref: /DTZref T70180_ Volledige taxatie / RM_BOG_ VAL 1.4_26052015 Scenario: Warenhuis 

SK3 _ nieuwbouw _ Tilburg 
Alexanderstraat I Stadhuisstraat I Kerkpad 

Gemeente Tilburg 

Peildatum 1-6-2015/ Datum definitief: 1-7-2015 

Referenties Toelichting referenties 

Huur 
Adres Plaats Oppervlakte Hl Datum 

(m'v v.o.) (EUR / m' / jaar) 

Heuvelstraat 126 

WC Pieter Vreedeplein 150 

Piusplein 46 

161 

350 

66 

jan-13 

aanbod 

aanbod 

Tilburg 

Tilburg 

Tilburg 

619 

672 

1.510 

Rendement 

Adres Plaats Oppervlakte Transactieprìjs BAR THI Datum 

(m'vvo) (EUR) van 

Markt 14 

Egelantiershof 3 

Dalempromenade 33-70 

4.700.000 

40.600.000 

10.000.000 

dec-13 

feb-14 

jan-15 

6,90% 

5,53% 

7,82% 

Helmond 

Leidschendam 

Tilburg 

1.800 

11.530 

3.890 

Gebruikersmarkt 

Vanaf het Q2 2014 kreeg de consument meer vertrouwen in de economie. De omzet van de detailhandel nam in Q1 met 
0,2% toe, terwijl de volumes 2% hoger waren dan een jaar eerder. De omzetgroei bleef achter door gedaalde prijzen. 
Voor veel winkelketens duurde de crisis één seizoen te lang. Begin 2015 sloten de winkets Mexx, Taft, Halfords en Miss 
EtamlPromiss de deuren en verkeren HEMA, Blokker en V&D in zwaar weer. Het zijn voomamelijk buitenlandse retailers 
die ten koste van het Nedertandse middensegment de winkelstraat overnemen. Dat doen zij door middel van 
spectaculaire winkelconcepten, waarbij productaanbod in dienst staat van merkbeleving, zowel in de winkel als op 
internet. In de loop van 2015 zal het winkelaanbod in zijn geheel verder verruimen. Alleen op de beste A1 locaties blijft 
de vraag naar winkelruimte onvenminderd groot en blijven huurprijzen op niveau. De winkelleegstand blijft oplopen en 
bedraagt inmiddels 7,9% (01-2015). Van de centrale winkelgebieden is de leegstand het hoogst in de middelgrote 
steden. Van de wijkwinkelcentra zijn het vooral de kleinste buurtcentra die met een relatief hoge leegstand te maken 
Beleggingsmarkt 

Over Q1 2015 hebben beleggers in totaal voor circa EUR 1,55 miljard geïnvesteerd in Nederlands commercieel 
vastgoed. Hiermee ligt het volume ongeveer 16% lager dan aan het einde van het eerste kwartaal van 2014. Toch is dit 
kwartaalvolume na vorig jaar het hoogste sinds 2008. Van verslechterende marktomstandigheden was dan ook geen 
sprake. Op basis van voorgaande jaren en de verwachtingen voor dit jaar wordt een eerste prognose van het 
investeringsvolume over geheel 2015 geraamd op EUR 10,9 miljard. Het is de verwachting dat er in de loop van 2015 
veel winkelvastgoed voor de verkoop beschikbaar komt. Diverse institutionele beleggers treffen hiertoe voorbereidingen. 
Veel van het aanbod zal in portefeuille vorm worden aangeboden en betreft naar alle waarschijnlijkheid het basissegment 
van solitaire winkelpanden, supermarkten en kleine winkelcentra. Het zijn vooral de grotere particuliere beleggers die 
geïnteresseerd zijn in dit product. Ook vanuit het buitenland is er interesse in Nederlands winkelvastgoed, maar dan 
atìeen in dat segment waarmee zeer hoge rendementen kunnen worden gemaakt. 

Beoordeling referenties t.o.v. getaxeerde 

Huur 
Gebied Gebouw Gebruiker Markt Totaal 

a gelijk 

Huur 
In de afgelopen periode hebben zich de hiernaast getoonde transacties voorgedaan 
en/of worden aangeboden, welke onder meer als referentie voor de taxatie hebben 
gediend. De gehanteerde referenties vonmen een selectie en beogen geen 
volledigheid te bieden. 

Rendement 
In de afgelopen periode hebben zich de hiernaast getoonde transacties 
voorgedaan, welke onder meer als referentie voor de taxatie hebben gediend. De 
gehanteerde referenties vonmen een selectie en beogen geen volledigheid te 
bieden. 

Bij de taxatie is voor de winkelruimten een BAR THI v.o.n. gehanteerd van 7,60%. 

Verhuurbaarheid 

In de fictieve situatie van leegstand van de beoogde gebouwde ontwikkeling kan de 
verhuurbaarheid worden aangemerkt als redelijk. Het aantal partijen dat een 
warenhuisfonmule exploiteert is beperkt. De verwachting is dat de markt rekening 
houdt met een leegstandsperiode van circa 12 maanden tot 24 maanden en 
huurvrije periode(n) en kortingen ter grootte van circa 6 maanden tot 12 maanden 
huur, uitgaande van een 10-jarige huurovereenkomst. 

Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het object en uitgaande van de bij deze taxatie 
veronderstelde huurovereenkomsten, wordt gekenmerkt als goed. De 
verkoopbaarheid van het object zonder direct zicht op de bij deze taxatie 
aangenomen huurovereenkomsten wordt gekenmerkt als redelijk tot goed. 

Courantheld 

Het object kan in relatie tot de marktsituatie als goed courant worden aangemerkt. 

DTZ Zadelhoff EOFE7804-4A 1 E-E511-9342-00S056900001 
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden lander bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'. 

a a a 
a beter a a 
a minder a a 

Rendement 

Gebied Gebouw Gebruiker Markt Totaal 

a beter 
beter 

gelijk 

a a 

a a a 
a a 

Sterkte-zwakte analyse - Sterkten 

• bouwrijp kavel 
• centrumligging 

Sterkte-zwakte analyse - Zwakten 

• (nog) geen winkelloop 
• geen eigen parkeervoorziening 
• gekromde perceelsvorm 
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Uitgangspunten 
Clientref / DTZref: T70180_Volledige taxatie / RM_BOG_VAL 1.4_26052015 Scenario: Warenhuis Peildatum· 1-6-2015/ Datum definitief: 1-7-2015 

Doel van de taxatie: inteme doeleinden Volledige taxatie 

Waardebegrip : 

Waardering gebaseerd op : 

Markthuur ; Marktwaarde 

Bron: DTZ standaard Check Datum: 

Site visit (exteme inspectie) 

Site visit (interne inspectie) 

Kadastrale info - IeggerIkaart 

Kadastrale info - titel 

Analyse rent-roll 

Analyse huurcontracten 

J.C. van Vooren MRICS RT 26-6-2015 

Kadaster 

Kadaster 

Analyse (plattegrond)tekeningen 

NEN 2580 meetstaat 

Onderzoek bestemmingsplan 

Onderzoek milieusituatie 

Ruimtelijkeplannen.nl 

Bodemloket.nl 

DTZ Zadelhoff Research en funda.nl Referenties 

SK3 _ nieuwbouw _ Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Gemeente Tilburg 

Toelichting: 

Object betreft een (nog te realiseren) bouwrijp perceel. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Bijzondere Uitgangspunten 

• Bij de taxatie is ervan uitgegaan dat er sprake is van een bouwrijp kavel. Op het perceel staat thans nog een kantoorgebouw. Bouwrijpmaakkosten zijn niet in de taxatie betrokken. 

Uitgangspunten 

• Ten aanzien van de aspecten die niet (volledig) zijn onderzocht, wordt in het kader van de waardering verondersteld dat deze geen negatieve invloed hebben op de waarde van het object, tenzij anders vermeld. 

• Binnenstedelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van bouwrijpe percelen en vergelijkbaar aan het onderhavige object zijn in Tilburg centrum niet beschikbaar. Bij deze taxatie is derhalve uitgegaan van de residuele waarde methode. 

• Bij deze taxatie is ervan uitgegaan dat op het onderhavige perceel een ontwikkeling met een warenhuis kan worden gerealiseerd. Het gehanteerde metrage is conform opgave opdrachtgever en wordt geacht de maximale bebouwingsmogelijkheid te zijn. 

De opbrengstenkant van de taxatie is gebaseerd op een verhuurd object. Er is geen huurovereenkomst ter beschikking gesteld. Bij de taxatie is uitgegaan van een huurovereenkomst confonm het meest recente model als opgesteld door de ROZ en zonder 
waardebeïnvloedende bijzondere bepalingen. De huurder betreft een warenhuisformule. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. De huurinkomsten zijn gelijk aan de getaxeerde Markthuur. 

• Deze taxatie is een Update/Actualisatie van een voor dezelfde opdrachtgever uitgevoerde inventarisatie van Markthuren en Aanvangsrendementen. 

De kostenkant van de taxatie is gebaseerd op een door opdrachtgever verstrekte stichtingskosten opzet. Deze kostenraming opgesteld door Assay d.d. 12-02-2015 is als correctiepost in aftrek op de potentieie opbrengsten gebracht. De stichtingskostenopzet is opgesteld door 
een onfhankelijk kostendeskundige en is door ons niet gecontroleerd op volledigheid en/of juistheid. 

OlZ Zadelhoff EOFE78D4·4A1 E·E511-9342-0050569D0001 
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SK3 - nieuwbouw - Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Correcties MHKAP Gemeente Tilburg 

Clientref / DTZref: T70180_Volledige taxatie / RM_BOG_VAL 1.4_26052015 Scenario: Warenhuis Peildatum: 1-6-2015/ Datum definitief 1-7-2015 

Correctiepost (v.o.n.) beschrijving aantal EUR / eenheid eenheid totaal 

Totaal stichtingskosten. conform opgave Assay d.d. 12-02-2015 906- 7.508 6.801.000- 

Totaal: 6.801.000- 

Correctiepost (k.k.) beschrijving aantal EUR / eenheid eenheid totaal 

Totaal: 

DTZ Zadelhoff EOFE78D4-4A 1 E-E511-9342-0050569D0001 
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Markthuurkapitalisatie model 
Clientref: / OTZref: T70180_ Volledige taxatie / RM_BOG_ VAL 1.4_26052015 Scenario: Warenhuis 

SK3 - nieuwbouw - Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Gemeente Tilburg 

Peildatum: 1-6-2015/ Datum definitief: 1-7-2015 

Winkel Magazijn Kantoor Parkeerplaatsen Totaal Totaal Totaal Expiratie Looptijd 
Huur en onderhoud 

m' MH onderhoud m' MH onderhoud m' MH onderhoud aantal MH onderhoud MH HI onderhoud datum contract 
Type vastgoed: solitaire winkel vv.o. t ae vv». lm' b.v.o. v.v.o. /m'v.v.o. / m' b.v.o. v.v.o. / m' v.v.o. / m' b.v.o. eenheden / eenheid / eenheid EUR /jaar EUR / jaar EUR / jaar jaren 
Totaal 7.178 131 5,00 '#EI'+' -tE"",' f'.pu' 11m 

THI 943.300 

Leegstand 
Warenhuisformule 7.178 131 5,00 943.300 943.300 35.890 31-05-25 10,00 

Onroerende zaakgebonden laslen %MH EUR perjaar 

Totale lasten 8,3% 78.713 

onroerende zaak belasting 2,3% 21.892 

ass.premie in %o (belasting 21,0%) 0,4% 4.098 

beheerkosten 1,5% 14.150 

onderhoudskosten 3,8% 35.890 
waterschap 0,2% 2.215 
rioolheffing 0,0% 468 
erfpachtcanon 0,0% 
overige kosten 0,0% 

, 
~:----------------- 

Markthuurkapilatlsalie 

NAR op Netto MH 
Waarde vrij op naam 

voor correcties 
correctief onderhoud 
leegstand in maanden 
marketing & verhuur in % 
incentives in maanden 
Stichtingskosten 
extra grond 
gekapitaliseerde canon 
CW additionele kasstromen 
CW afkoop toekomstige erfpacht 
CW huurverschil 

Waarde vrij op naam 

na correcties 
notariskosten / kado recht vlg. tarief 
overdrachtsbelasting 
Waarde kosten koper 

voor correcties 
extra grond k.k. 
diversen 
aftrek gekapitaliseerde canon 
Waarde koslen koper 
afgerond in EUR 

BAR en factor Netto Markthuur 
864.587 MH HI THI 

6,50% 
7,09% 

14,10 

7,09% 

14,10 

7,09% 

14,10 13.301.336 

6.801.000- 

6,50% 
14,51% 14,51% 14,51% 

6,89 6,89 6,89 6.500.336 

0,19% 12.643 
0,00% 

14,54% 14,54% 14,54% 

6,88 6,88 6,88 6.487.693 

14,51% 

6,89 

6.487.693 14,51% 

6,89 

14,51% 

6,89 6.500.000 

DTZ Zadelhoff EOFE78D4-4A 1 E-E511-9342·QOS056900001 
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SK3 _ nieuwbouw _ Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Disclaimer Gemeente Tilburg 

Clientref: /DTlref T70180_ Volledige taxatie / RM_BOG_ VAL 1.4_26052015 Scenario: Warenhuis Peildatum: 1-6-2015/ Datum definitief: 1-7-2015 

De (bijzondere) uitgangspunten vormen een onlosmakelijk deel van deze taxatie. Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder de bijbehorende (bijzondere) uitgangspunten zoals onder andere vermeld op de pagina 'Uitgangspunten' bij het rekenmodel. 
Indien de rapportage en/of het rekenmodel een waarde met bijzondere uitgangspunten presenteert dan komt deze waarde wellicht niet onvoorwaardelijk overeen met de doelstelling van de opdracht. Om die reden dienen deze bijzondere uitgangspunten bij 'iedere gepubliceerde 
verwijzing naar' of bij 'iedere commerciêle aanwending van' de genoemde waarde uitdrukkelijk door opdrachtgever vermeld te worden. 

Indien voor delen van het gewaardeerde apart waarden zijn vermeld of berekend, dan kunnen deze niet als afzondertijke eenheden worden beschouwd. De in de rekenmodellen vermelde parameters kunnen uitdrukkelijk niet als zelfstandig gegeven worden gebruikt. 

Een eventueel in de toelichting opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd als slechts één van de indicaties van de getaxeerde waarde, en kan hiervan nadrukkelijk afwijken. Indien meerdere scenario's zijn doorgerekend behoeven deze niet alle te zijn 

Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Ten aanzien van de inhoud wordt geen verantwoordelijkheid tegenover anderen dan de opdrachtgever aanvaard en slechts voor het doel van de opdracht. Het rapport en/of het rekenmodel mag niet ter beschikking 
van derden worden gesteld (waaronder begrepen financieel adviseurs van opdrachtgever), tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Van de door opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is kennis genomen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien mocht blijken dat de informatie onjuist en/of onvolledig is geweest. 

Indien sprake is van een concept rapport houdt dit een voortopige vaststelling van de waarde(n) van het object in welke vooruitlopend wordt verschaft op de definitief vast te stellen waarde(n). Aan het concept rapport en de daarin vermelde voorlopige waarde(n) kunnen geen 
rechten worden ontleend. DTZ Zadelhoff v.o.f. behoudt zich het recht voor om het concept op grond van veranderingen die de waarde(n) van het object beïnvloeden aan te passen alvorens overgegaan wordt tot afgifte c.q. terbeschikkingstelling van de definiti eve taxatie. 

Indien de peildatum in de tijd later ligt dan: 
. de datum van opname van het object, en/of 
• de datum van verzending van een concept rekenmodel houdende een voorlopige vaststelling van de waarde van het object, 
wordt ervan uitgegaan dat er gedurende de periode tussen deze data geen veranderingen zijn opgetreden, die de waarde van het object kunnen beïnvloeden. Bedoelde veranderingen kunnen onder meer zijn: significante ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of 
regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object. 

DTl ladelhoff v.o.t. aanvaardt geen verplichting om de opdrachtgever en/of derden te adviseren met betrekking tot eventuele ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object die zich na de datum waarop het 
model definitief is gemaakt, hebben voorgedaan en die van invloed zouden kunnen zijn op de waarde(n). 

Oll ladelhoff is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten vennootschappen. Iedere aansprakelijkheid van de v.o.f., de partners en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende gevalonder de beroepsaansprakelîjkheidsverzekering 
wordt uitgekeerd. Deze beperking geldt ook voor taxaties die onder de richtlijnen van de AIFMD vallen. DTl ladelhoff treedt hierbij op als 'gecertificeerde taxateur en niet als 'externe taxateur. 

De taxatie is uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden DTl ladelhoff v.o.f. Deze zijn als bijlage van het rapport opgenomen. 

DTZ Zadelhoff EOFE7804-4A 1 E-E511-9342-0050569D0001 
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Rapportage _ Object 
Clientref: / DTZref: Tl0180_ Volledige taxatie / RM_BOG_ VAL 1.4_26052015 Scenario: WINkelruimten en studentenwoningen 

SK3 _ nieuwbouw _ Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Gemeente Titburg 

Peildatum: 1-6-2015/ Datum definitief: 1-7-2015 

Technische Inspectie 

Omschrijving / Kadastrale Informatie 

Type object 

Kadastrale gemeente 

Nummer / Appartementsindex 

solitaire winkel 

Tilburg 

M 11226 

Perceelgrootte 

Eigen grond / Erfpacht 

Eigenaar 

1.890 rn' 

Volle eigendom 

1/2 Dhr. JAL.M. Daemen & 1/2 Stichting Madloch 

Beschrijving /Indellng 

¡n2 v.v.o. Winkel 

Magazijn 

Kantoor 

Parkeerplaatsen 

rn' v.v.o. totaal 
Bij deze taxatie is ervan uitgegaan dat het object een bouwrijp perceelomvat waarop 
een nieuwbouw winkelruimte/studentenwoningen kan worden gerealiseerd. Het 
gehanteerde metrage gaat uit van een object met de navolgende indeling en circa m=s 
vv». voor de winkelruimten: kelder 1.633 rn' / begane grond 1.609 rn'. De 
studentenwoningen liggen op de 1 e Um 5 verdieping en hebben een gezamenlijk m' 
b.v.o, van 5.803 rn'. Als gevolg van een lagere verdiepingshoogte van de 

Kadaster - Toelichting 

Er is beperkte titelrecherche gepleegd (hyp4 15119/68 reeks Breda c.d. 12 januari 
2004 en hyp4 60470/64 d.d. 16 september 2011), waaruit geen significante 
waardebeperkende omstandigheden zijn gebleken. 

Bestemming en gebruik 

3.242 

O 

O 

O 

3.242 

Bestemmingsplan 

Datum vaststelling raadsbesluit 

Binnenstad 2010 

8-8-2012 

Kwaliteitsniveau 
Casco 

Gevels 

Inbouwpakket 

Installaties 

Terreinen 

2 3 4 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t, 
n.v.t. 
n.v.t. 

2 3 4 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

Het object heeft als enkelbestemming 'Centrum-Binnenstad' In de voorchriften is 
aangegeven dat enkele gebruiksfuncties enkel zijn toegestaan op de eertse 2 
bovengrondse bouwlagen en op ondergrondse bouwlagen. Bij deze taxatie is ervan 
uitgegaan dat (conform opgave) het object mag worden gebruikt ten behoeve van 
winkelruimten en studentenwoningen. 

Staat van onderhoud 

Casco 

Gevels 

Inbouwpakket 

Installaties 

Terreinen 

Locatiekwaliteit 

Aspect 

Stand en ligging 

Bereikbaarheid OV 

Bereikbaarheid auto 

Parkeren 

4 

redelijk 

goed 

redelijk 

redelijk 

Binnen het bouwvlak mag het bebouwingpercentage 100% bedragen. De maximale 
bouwhoogte varteert binnen het bouwvlak van 4,5 meter tot 22 meter. Bij de taxatie is 
ervan uitgegaan dat het (conform opgave) gehanteerde metrage de maximale 
bebouwingsmogelijkheden benut. 

Het object is gelegen in het centrum van Tilburg. De locatie ligt direct achter het 
kemwinkelgebied van Tilburg en tegenover het gemeentelijke stadskantoor. 

MIlIeuaspecten / Duurzaamheid 

Bij deze taxatie is ervan uitgegaan dat er geen stoffen aanwezig zijn die het gebruik conform de 
bestemming belemmeren dan wel naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zouden kunnen 
opleveren voor het milieu en/of de gezondheid, 

Bij deze taxatie kon niet worden beschikt over een energielabeil energieprestatiecoêfficiênt. Om 
meer inzicht te krijgen in de mate van duurzaamheid van het onderhavige object wordt in 
overweging gegeven een (pre)assessment te laten uitvoeren conform de richtlijnen van de 
DGBC. 

DTZ Zadelhoff 36992BA6-441 F-ES11-9342-00S0S6900001 
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten entteend worden zonder bijbehorende uilgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'. 
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Rapportage - Huursituatie, markt en beoordeling 
Clientref: / orzret: Tl0180_Voliedige taxatie / RM_BOG_VAL 1.4_26052015 Scenario: WINkelruimten en studentenwoningen 

SK3 - nieuwbouw - Tilburg 
Alexanderstraat I Stadhuisstraat I Kerkpad 

Gemeente Tilburg 

Peildatum 1-6-2015/ Datum definitief: 1-7-2015 

Referenties Toelichting referenties 

Huur 
Adres Plaats Oppervlakte Hl Segment Datum 

(m'v v.o.) (EUR / m'l Jaar) 

Heuvelstraat 126 

WC Pieter Vreedeplein 150 

Piusplein 46 

Tilburg 

Tilburg 

Tilburg 

619 

672 

1.510 

161 

350 

66 

jan-13 

aanbod 

aanbod 

Rendement 

Adres Plaats Oppervlakte Trensactieprijs BAR THI Datum 

(m'vvo) (EUR) van 

Markt 14 

Egelantiershof 3 

Bos en Lommerplantsoen 

Helmond 

Leidschendam 

Amsterdam 

4.700.000 

40.600.000 

9.990.000 

1.800 

11.530 

150 studio's 

6,90% 

5,53% 

5,98% 

dec-13 

feb-14 

nov-ra 

Gebruikersmarkt 

Voor een beschrijving van de winkelmarkt wordt verwezen naar de rapportage van het scenario - warenhuis. 
Er is sprake van een positief sentiment op de woningmarkt. In 01 2015 registreerde de NVM 28.900 kooptransacties bij 
NVM makelaars. Daarmee lag het transactievolume circa 20% hoger ten opzichte van Q1 2014, maar betreft wel een 
daling van 16% ten opzichte van het vorige kwartaal. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 liggen de 
transactieprijzen gemiddeld 2,9% hoger en bedraagt de gemiddelde transactieprijs momenteel EUR 211.000. 
Verkooptijden lijken de laatste kwartalen te stabiliseren op gemiddeld 4 maanden. Dit is echter niet gelijkmatig over de 
verschillende huizentypen gespreid. Huurprijzen in het vrije segment bleven echter stabielap EUR 12,49 per m' per 
maand (cascohuur: EUR 9,75 per maand) (Pararius, 2015). Eigenaren van woningcomplexen melden een oplopende 
bezettingsgraad over het afgelopen kwartaal. Wel is het zo dat deze toename veelal betrekking heeft op de huren tot 
EUR 1.000 per maand. 
Beleggingsmarkt 

Voor een beschrijving van de winkelmarkt wordt verwezen naar de rapportage van het scenario - warenhuis. 
De Nederlandse woningbeleggingsmarkt is in 01 2015 goed van start gegaan en er is voor EUR 417 miljoen in 
Nederlandse woningen geïnvesteerd. Niet eerder is een eerstekwartaalvolume in woningbeleggingen zo hoog geweest 
In 2014 werd in totaal voor EUR 3,2 mitjard door beleggers in woningen geïnvesteerd. Het was een voorlopig 
recordvolume. Buitenlandse beleggers hebben een dominante positie verworven op de Nederlandse 
woningbeleggingsmarkt. Het aandeel van de buitenlandse investeerders bedraagt over het eerste kwartaal 40% van het 
totaal. Buitenlandse kopers zijn daarbij vooral geinteresseerd zijn in het werven van grote woningportefeuilles. In 
hoeverre de rendementen voor de bestaande bouw blijven afnemen is ongewis, aangezien dit segment het algemeen 
een hogere rendementsbehoefte vraagt ten behoeve van de onderhoudskosten. 

Beoordeling referenties t.o, v, gelaxeerde 

Huur 

Gebied Gebouw Gebruiker Markt Totaal 

a gelijk 

beter 

minder 

Huur 

In de afgelopen periede hebben zich de hiernaast getoonde transacties voorgedaan 
en/of worden aangeboden, welke onder meer als referentie voor de taxatie hebben 
gediend. Oe gehanteerde referenties vormen een selectie en beogen geen 
volledigheid te bieden. 

Rendement 
In de afgelopen periode hebben zich de hiemaast getoonde transactles 
voorgedaan, welke onder meer als referentie voor de taxatie hebben gediend. De 
gehanteerde referenties vormen een selectie en beogen geen volledigheid te 
bieden. De eerste twee refenties betreffen winkelruimten en de laalste betreft een 
ontwikkeling van 150 studio's. 

Bij de taxatie is voor de winkelriumten een BAR THI v.o.n. gehanteerd van 7,60% 
en voor de studentenwoningen een BAR THI v.o.n. van 7,56%. 

Verhuurbaarheid 

In de fictieve situatie van leegstand van de beoogde gebouwde ontwikkeling kan de 
verhuurbaarheid worden aangemerkt als redelijk tot goed. Het aantal partijen dat 
een grootschalige winkelformule exploiteert is beperkt. De verwachting is dat de 
markt rekening houdt met een leegstandsperiode van circa 12 maanden tot 24 
maanden en huurvrije periode(n) en kortingen ter grootte van circa 6 maanden tot 
12 maanden huur, uitgaande van een 10-jarige huurovereenkomst. Oe 
verhuurbaarheid van de studentenwoningen wordt aangemerkt als goed. De 
verwachting is dat de markt rekening houdt met een leegstandsperiode van circa 2 
maanden bij mutaties. 

Verkoopbaarheid 

De verkoopbaarheid van het object en uitgaande van de bij deze taxatie 
veronderstelde huurovereenkomsten, wordt gekenmerkt als goed. De 
verkoopbaarheid van het object zonder direct zicht op de bij deze taxatie 
aangenomen huurovereenkomsten wordt gekenmerkt als redelijk tot goed. 

Courantheid 

Het object kan in relatie tot de marktsituatie als goed courant worden aangemerkt. 

OlZ Zadelhoff 38992BA6-441 F-E511-9342-0050569D0001 
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'. 
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Rendemenl 

Gebied Gebouw Gebruiker Markt Totaal 

a beter a a 
a beter 

beier 

a a 
a a a 

Sterkte-zwakte analyse - Sterkten 

• bouwrijp kavel 
• centrumligging 

Sterkte-zwakte analyse - Zwakten 

• (nog) geen winkelloop 
• geen eigen parkeervoorziening 
• gekromde perceelsvorm 
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Uitgangspunten 
Clientref / DTZref: T70180_ Volledige taxatie / RM_BOG_ VAL 1.4_26052015 

SK3 _ nieuwbouw - Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Gemeente Tilburg 

Scenario: WINkelruimten en studentenwoningen Peildatum' 1-6-2015/ Datum definitief. 1-7-2015 

Doel van de taxatie: 

Waardebegrip . 

Waardering gebaseerd op : 

interne doeleinden Volledige taxatie 

Markthuur ; Marktwaarde 

Bron: Datum: Check DTZ standaard 

Site visit (exteme inspectie) 

Site visit (interne inspectie) 

Kadastrale info - legger/kaart 

Kadastrale info - titel 

Analyse rent-roll 

Analyse huurcontracten 

Analyse (plattegrond)tekeningen 

NEN 2580 meetstaat 

J.C. van Vooren MRICS RT 26-<ì-2015 

Kadaster 

Kadaster 

Onderzoek bestemmingsplan 

Onderzoek milieusituatie 

Ruimtelijkeplannen.nl 

Bodemloket.nl 

DTZ Zadelhoff Research en funda.nl Referenties 

Toelichting' 

Object betreft een (nog te realiseren) bouwrijp perceel. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Bijzondere Uitgangspunten 

• Bij de taxatie is ervan uitgegaan dat er sprake is van een bouwrijp kavel. Op het perceel staat thans nog een kantoorgebouw. Bouwrijpmaakkosten zijn niet in de taxatie betrokken. 

Uitgangspunten 

• Ten aanzien van de aspecten die niet (volledig) zijn onderzocht, wordt in het kader van de waardering verondersteld dat deze geen negatieve invloed hebben op de waarde van het object, tenzij anders vemneld. 

• Binnenstedelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van bouwrijpe percelen en vergelijkbaar aan het onderhavige object zijn in Tilburg centrum niet beschikbaar. Bij deze taxatie is derhalve uitgegaan van de residuele waarde methode. 

Bij deze taxatie is ervan uitgegaan dat op het onderhavige perceel een ontwikkeling met winkelruimten en studentenwoningen (studio's) kan worden gerealiseerd. Het gehanteerde metrage is confomn opgave opdrachtgever en wordt geacht de maximale 
bebouwingsmogelijkheid te zijn. 

De opbrengstenkant van de taxatie is gebaseerd op een verhuurd object. Er zijn geen huurovereenkomsten ter beschikking gesteld. Bij de taxatie is uitgegaan van een huurovereenkomst confomn het meest recente model als opgesteld door de ROZ en zonder 
• waardebeïnvloedende bijzondere bepalingen. De huurders van de winkelruimten betreffen medium tot grootschalige winkelformules. Voor de winkelruimten geldt een huurovereenkomst met een looptijd van 10 jaar. Voor de studentenwoningen is uitgegaan van een 

doorverhuurscenario. Gelet op de aard van de wooneenheden is een uitpondscenario niet opportuun. Oe huurinkomsten zijn gelijk aan de getaxeerde Markthuur. 

• Deze taxatie is een Update/Actualisatie van een voor dezelfde opdrachtgever uitgevoerde inventarisatie van Markthuren en Aanvangsrendementen. 

De kostenkant van de taxatie is gebaseerd op een eigen inschatting van de stichtingskosten. Er ligt geen SO, VO of DO aan ten grondslag en dient derhalve als indicatief te worden beschouwd. De geschatte stichtingskosten zijn als correctiepost in aftrek op de potentieie 
opbrengsten gebracht. 

OTZ Zadelhoff 36992BA6-441 F-E511-9342-00S0569D0001 
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten onlleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'. 
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Tilburg - SK3 - nieuwbouw 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Huurkapitalisatie model versteu-t-tsöö 

Clientref: I DTZref : n0180_ Volledige taxatie I RM_WON_ VAL 1.2_13052015 Peildatum: 1-6-2015 I Concept 

Gemeente Tilburg 

huurinkomsten I onderhoud I vhe f totale onderhouds- aantal m2 g.Q. I totale 
aantal vhe HII vhe I maand kosten I jaar excl. leegwaarde I ml leegwaarde I vhe jaar jaar exel. BTW BlW vhe leegwaarde 

163 400 782.400 275 44.825 25 2.750 68.750 11.206.250 
163 400 782.400 275 44.825 25 2.750 Totaal 11.206.250 

tfJ'¡'!,1 4.075 Leegwaarde afgerond ~'fJU8¡j,!t1 
782.000 

% van HI pervhe 

omschrijving I indeling kenmerk I type 

appartementen 
Totalen I gemiddelden per vhe 
huurinkomsten I jaar 
Bruto markthuur (MH afgerond) 

studenten-fstarterswoning/studio 

Onroerende zaakgebonden lasten 
onroerende zaak belasting 
assurantiepremie in %o 
beheerkosten 
onderhoudskosten 
waterschapslasten 
rioolheffing 
erfpachtcanon 
overige kosten 
Totale lasten 
Netto huuropbrengst 
Netto aanvangsrendement (Hl) 
Waarde vrij op naam 

correcties 
ew huuropbrengsten antenne e.d. 
ew afkoop toekomstige eñpacht 
ew investerinqs-. renovaue-. splitsingskasten 
ew verhuurdersheffing 
diversen 
diversen 
gekapitaliseerde canon 
Gecorrigeerde waarde vrij op naam 

not.kostenlkad.recht vlg. tarief 
overdrachtsbelasting 
Waarde kosten koper voor correcties 
correcties k.k. 
extra grond k.k. 
diversen 
aftrek gekap. canon 
Waarde kosten koper 
Afgerond 

0,1065% 11.978 1,5% 73 
0,55 3.764 0,5% 23 
225 44.377 5,7% 272 

54.238 6,9% 333 
0,0181% 2.036 0,3% 12 

163 78,08 12.727 1,6% 78 
0,0% 
0,0% 

fi'fjl' 16,5% 792 
663.280 Rendement en factor (output) 
6,32% BAR THI FactorTHI 

10.342.945 7,56% 13,23 

7,50% 
7,50% 

17,00 BAR THI FactorTHI 
10.342.945 7,56% 13,23 

0,19% 19.870 
0,00% BAR THI FactorTHI 

10.323.076 7,58% 13,20 

BAR THI Factor THI 
10.323.076 7,58% 13,20 -"'MIMI'" ratio t.o.v. leegwaarde 92% 

OTZ Zadelhoff OB612C3A-431 F·E 511·9342-00505690CXXll 
Aan genoemde waarden kunnen geen reenten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'. 
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Tilburg _ SK3 _ nieuwbouw 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Discounted Cashflow model 
versie_1-1-1900 

Scenario: 
Doorverhuren 

Gemeente Tilburg 

Clientre!: / DTZre!: T70180_Voliedige taxatie / RM_WON_VAL 1.2_13052015 Peildatum: 1-6-2015/ Concept 

huunnutatiegraad (gemiddeld langjarig) 

aantal woningen 
gemiddelde mutatieleegstand (in maanden) 

aanvangs-Ihuidige leegstand (in maanden) 

jaa~ijkse huurinkomstenstijging (opslag op inflatie) 

jaa~ijkse huurstijging gemuteerde contracten (opslag op inflatie) 

jaa~ijkse huurinkomstenstijging boven inflatie tot en met jaar 

mutatiekosten per eenheid 
gemiddelde jaa~ijkse lastenstijging 

20,00% Waarde vrij op naam 

163 correcties 

2,0 CW afkoop toekomstige erfpacht 

a diversen 
0,00% diversen 

0,00% gekap. canon 
10 Geconrigeerde waarde vrij op naam 

500 not.kosten/kad.recht vlg. tarief 

2,50% overdrachtsbelasting 

Waarde kosten koper voor correcties 

correcties k.k. 

10.342.945 Exit yield v.o.n. (t=10) 8,00% 

disconteringsvoet 7,50% 

Bruto rendementen en factoren (output) 

BAR HI Factor HI 

10.342.945 7,56% 13,23 

0,19% 19.870 

0,00% BAR HI Factor HI 

10.323.076 7,58% 13,20 

extra grond k.k. 

diversen 

aftrek gekap. canon BAR HI Factor HI Verhoudingspercentages 

Waarde kosten koper 10.323.076 7,58% 13,20 huur /Ieeg waarde /Ieeg 

Afgerond "iH·8mni 6,98% 92,09% 

jaa~ijkse huurinkomstenstijging bestaande contracten 1,30% 1,90% 1,90% 2,00% 1,60% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 

jaa~ijkse markthuurstijging gemuteerde contracten 1,30% 1,90% 1,90% 2,00% 1,60% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 

Jaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

aantal eenheden (begin jaar) 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

aantal muterende eenheden 32 32 33 32 34 32 33 32 33 32 

aantal doortopende contracten (begin jaar) 163 131 105 84 67 53 43 34 27 22 

aantal gemuteerde contracten (begin jaar) 32 58 79 96 110 120 129 136 141 
leagstand (begin jaar) / aanvangsleegstand 

gederfde inkomsten door aanvangsleegstand 

gederfde inkomsten door mutatieleegstand 25.905 26.385 27.727 27.422 29.611 28.444 29.948 29.651 31.219 30.909 

huurinkomsten doorfepende contracten 714.019 583.769 476.393 388.192 313.532 255.992 209.638 169.565 139.068 115.909 

huurinkomsten gemuteerde contracten 77.716 222.624 345.322 449.891 538.230 613.313 677.922 736.634 786.161 828.750 

huurinkomsten antenne e.d. 
mutatiekosten 16.199 16.604 17.551 17.444 18.998 18.327 19.373 19.255 20.353 20.230 

verhuurkosten 13.165 13.409 14.091 13.936 15048 14.455 15.220 15.068 15.886 15.708 

onderhoud 54.912 56.285 57.692 59.134 60.613 62.128 63.681 65.273 86.905 68.578 

heffingen/premies/erfpachtcanon 30.884 31.656 32.447 33.258 34.090 34.942 35.816 36.711 37.629 38.570 

beheer 44.928 46.051 47.203 48.383 49.592 50.832 52.103 53.405 54.740 56.109 

verhuurdersheffing 

investerings-, renovatie-, splitsingskasten 
netto huuropbrengst 605.743 616.004 625.005 638.505 643.810 660.177 671.420 686.835 698.516 714.555 

verkoopopbrengst verhuurde woningen 11.797.548 
netto opbrengst 605.743 616.004 625.005 638.505 643.810 660.177 671.420 686.835 698.516 12.512.104 

OTZ Zadelnoff OB612C3A-431F-ESll-9342-OOSOS69DOOOl 

Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'. 
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Markthuurkapitalisatie model 
Clientref: / DTZref. T70180_Voliedige taxatie / RM_BOG_VAL 1.4_26052015 Scenario: WINkelruimten en studentenwoningen Peildatum 1-6-2015/ Datum definitief 1-7-2015 

SK3 - nieuwbouw - Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Gemeente Tilburg 

Winkel Magazijn Kantoor Parkeerplaatsen Totaal Totaal Totaal Expiratie Looptijd 
Huur en onderhoud 

m' MH onderhoud m' MH ondernoud m' MH onderhoud aantal MH onderhoud MH HI onderhoud datum contract 

Type vastgoed' solitaire winkel v.v.o. t trëvv.c: lm' b.v.o. v.v.o. / m' vv.o. / m' b.v.o. v.v.o. / rn- v.v.o. / m' b.v.o. eenheden / eenheid / eenheid EUR /jaar EUR / jaar EUR / jaar jaren 

Totaal 3.242 150 5,00 ,1:1)'+' +fJ"'" '!ji.i I·w 
THI 485.100 

Leegstand 

Medium tot grootschalige detailhandelformu 3.242 150 5,00 

Onroerende zaakgebonden lasten 

Totale lasten 

%MH 

7,9% 

EUR per jaar MarkthuurkapitalIsatie 

38.511 

11.258 NAR op Netto MH 

2.159 Waarde vrij op naam 

7.277 voor correcties 

onroerende zaak belasting 

ass.premie in %o (belasting 21,0%) 

beheerkosten 

onderhoudskosten 

waterschap 

rioolheffing 

erfpachtcanon 

overige kosten 

2.3% 

0,4% 

1,5% 

3,3% 

0,2% 

0,1% 

0,0% 

0,0% 

16.210 

1.139 

468 

correctief onderhoud 

leegstand in maanden 

marketing & verhuur in % 
incentives in maanden 

Correctie studentenwoningen en Stichtin 

extra grond 

gekapitaliseerde canon 

CW additionele kasstromen 

CW afl<oop toekomstige erfpacht 

CW huurverschil 

Waarde vrij op naam 

na correcties 

notariskosten I kado recht vlg. tarief 

overdrachtsbelasting 

Waarde kosten koper 

voor correcties 

extra grond k.k. 

diversen 

aftrek gekapitali seerde canon 

Waarde kosten koper 

afgerond in EUR 

485.100 10,00 485.100 16.210 31-05-25 

BAR en factor Netto Markthuur 

446.589 MH HI THI 

7,00% 

7,60% 

13,15 

7,60% 

13,15 

7,60% 

13,15 6.379.836 

79.025- 

7,00% 

7,70% 7,70% 7,70% 

12,99 12,99 12,99 6.300.811 

0,20% 12.424 

0,00% 

7,71% 7,71% 7,71% 

12,96 12,96 12,96 6.288.387 

7,70% 

12,99 

6.288.387 7,70% 

12,99 

7,70% 

12,99 6.300.000 

012 Zadelhoff 36992BA6-441 F-E511-9342-0050569D0001 
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten onlleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'. 
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SK3 _ nieuwbouw _ Tilburg 
Alexanderstraat / Stadhuisstraat / Kerkpad 

Disclaimer Gemeente Tilburg 

Clientref: / DTlref: Tl0180_ Volledige taxatie / RM_BOG_ VAL 1.4_26052015 Scenario: WINkelruimten en studentenwoningen Peildatum: 1-6-2015/ Datum definitief 1-7-2015 

De (bijzondere) uitgangspunten vormen een onlosmakelijk deel van deze taxatie. Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder de bijbehorende (bijzondere) uitgangspunten zoals onder andere vermeld op de pagina 'Uitgangspunten' bij het rekenmodel. 
Indien de rapportage en/of het rekenmodel een waarde met bijzondere uitqanqspunten presenteert dan komt deze waarde wellicht niet onvoorwaardelijk overeen met de doelstelling van de opdracht. Om die reden dienen deze bijzondere uitgangspunten bij 'iedere gepubliceerde 
verwijzing naar' of bij 'iedere commerciêle aanwending van' de genoemde waarde uitdrukkelijk door opdrachtgever vermeld te worden. 

Indien voor delen van het gewaardeerde apart waarden zijn vermeld of berekend, dan kunnen deze niet als afzonderlijke eenheden worden beschouwd. De in de rekenmodellen vermelde parameters kunnen uitdrukkelijk niet als zelfstandig gegeven worden gebruikt. 

Een eventueel in de toelichting opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd als slechts één van de indicaties van de getaxeerde waarde, en kan hiervan nadrukkelijk afwijken. Indien meerdere scenario's zijn doorgerekend behoeven deze niet alle te zijn 

Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Ten aanzien van de inhoud wordt geen verantwoordelijkheid tegenover anderen dan de opdrachtgever aanvaard en slechts voor het doel van de opdracht. Het rapport en/of het rekenmodel mag niet ter beschikking 
van derden worden gesteld (waaronder begrepen financieel adviseurs van opdrachtgever), tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Van de door opdrachtgever enfaf derden ter beschikking gestelde informatie is kennis genomen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien mocht blijken dat de informatie onjuist en/of onvolledig is geweest. 

Indien sprake is van een concept rapport houdt dit een voorlopige vaststelling van de waarde(n) van het object in welke vooruitlopend wordt verschaft op de definitief vast te stellen waarde(n). Aan het concept rapport en de daarin vermelde voorlopige waarde(n) kunnen geen 
rechten worden ontleend. DTZ Zadelhoff v.o.L behoudt zich het recht voor om het concept op grond van veranderingen die de waarde(n) van het object beïnvloeden aan te passen alvorens overgegaan wordt tot afgifte c.q. terbeschikkingstelling van de definiti eve taxatie. 

Indien de peildatum in de tijd later ligt dan: 
• de datum van opname van het object, en/of 
• de datum van verzending van een concept rekenmodel houdende een voorlopige vaststelling van de waarde van het object, 
wordt ervan uitgegaan dat er gedurende de periode tussen deze data geen veranderingen zijn opgetreden, die de waarde van het object kunnen beïnvloeden. Bedoelde veranderingen kunnen onder meer zijn: significante ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of 
regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object. 

DTl ladelhoff v.o.f. aanvaardt geen verplichting om de opdrachtgever en/of derden te adviseren met betrekking tot eventuele ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object die zich na de datum waarop het 
model definitief is gemaakt, hebben voorgedaan en die van invloed zouden kunnen zijn op de waarde(n). 

DIl ladelhoff is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten vennootschappen. Iedere aansprakelijkheid van de v.o.r., de partners en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende gevalonder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitgekeerd. Deze beperking geldt ook voor taxaties die onder de richtlijnen van de AIFMD vallen. DIl Zadelhoff treedt hierbij op als 'gecertificeerde taxateur' en niet als 'externe taxateur'. 

De taxatie is uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden DTl ladelhoff v.o.f. Deze zijn als bijlage van het rapport opgenomen. 

DTZ Zadelhoff 369928A6-441F-ES11-9342-00S0569D0001 
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Gemeente Tilburg - Vastgoedbedrijf heeft ASSAY Plan- & VastgoedEconomie een 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project Stadskantoor 3, warenhuis te Tilburg. 

Op grond van begrotingen en kengetallen van reeds eerder door ASSAY Plan- & VastgoedEconomie 
begeleide projecten hebben wij, Uitgaande van de door Gemeente Tilburg - Vastgoedbedrijf verstrekte 
gegevens, de stichtingskosten gedetailleerd berekend. 

Voor zover niet specifiek genoemd, wordt in de stichtingskostenberekening geen rekening gehouden met 
de kosten van: 

- data- en telecommunicatie inrichting en bekabeling; 
- stoffering; 
- bi nneni nrichting/bin nen h u isa rchitect; 
- tuinarchitect; 
- verh uiskosten ; 
- grandkosten ; 
- beveiliging; 
- exploitatiekosten; 
- reklameverlichting; 
- systeemwanden; 
- vloerbedekking; 

Project volledig CASCO 
Basis warenhuis 

Project: IWarenhuisop lokatie SK3 
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2 PR01ECTGEGEVENS 

Projectreferenties 

Project 

Opdrachtgever 

Architect 

Constructeur 

Bouwkostenadviseur 

projectnr. 
filenaam 
opsteldatun 
printdatum 

23225015 
23225015-004 SK3 
12-02-15 
12-02-15 

Stadskantoor 3, warenhuis 
Stad hu isstraat/Kerkpad/ Alexa nderstraat 
Tilburg 

Gemeente Tilburg - Vastgoedbedrijf 
Stadskantoor 1, Stadhuisplein 130 
5038 TC Tilburg 
Telefoon 
Mobiel 
E-mail 
Contactpers 

013 5429302/ 
0615479442 
kjel. keu lema ns@tilburg.nl 
Dhr. K. Keulemans 

Soeters van Eldonk architecten 
Kerkstraat 204 
1017 GV Amsterdam 
Telefoon 020 6242939 
Telefax 020 6246928 
E-mail arch@soetersvaneldonk.nl 
Contactpers 

n.t.b. 

Telefoon 
Telefax 
E-mail 
Contactpers 

ASSAY Plan- & VastgoedEconomie 
Stationsweg 90, 5807 AC Venray 
Postbus 5078 
5800 GB Venray 
Telefoon 
Telefax 
E-mail 
Internet-sit, 
Contactpers 

047869 16 16 
0478692666 
info@assay.nl 
www.assay.nl 
GJ.M. Swaghoven RKN 
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3 UITGANGSPUNTEN 

3.1 Uitgangspunten 

Naar aanleiding van de opdracht voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek hebben wij de volgende 
basisgegevens gehanteerd. 

- Bruto vloeroppervlakte 
- Bruto inhoud 
- Project soort 
- Fasering 
- Opsteldatum 
- Printdatum 
- Voorbereidingstijd 
- Afname grond is datum start bouw 
- Startbouw 
- Bouwtijd in werkbare werkdagen 
- Werkbare werkdagen gemiddeld per jaar 
- Oplevering werk 
- Prijspeildatum 
- Risicoregeling voor prijsstijgingen 
- Prijsstijging per jaar 
- Gebruikte tekeningen 

7.510 
36.438 

m2, excl. kelder 
m3 

Nieuwbouw 
Programma van Eisen 
12-02-15 
12-02-15 
12 maanden 
12-02-16 
12-02-16 
200 
200 
11-02-17 
01-01-15 
afgekocht 
1,00% per jaar 
Assay vormfactoren en ervaringscijfers 

- Valuta 
- Bedragen 
- Rekenrente 

c 
exclusief omzetbelasting 
3,00% per jaar 

De in dit rapport gebruikte afkortingen zijn: 
BVO : bruto vloeroppervlakte 
VVO : verhuurbare vloeroppervlakte 
BGI : bruto gebouwinhoud 
BAR : bruto aanvangsrendement 

De definities van de in dit rapport gebruikte termen zoals tarra oppervlakte, nuttige oppervlakte en 
verhuurbare oppervlakte zijn, voor zover niet anders is aangegeven, gebaseerd op de 
NEN 2580 ( 2" druk, mei 1997 ). 
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4 STICHTINGSKOSTEN 

4.1 Recapitulatie Percentage Sub totaal Totaal e/bvo 
t.o.v. e e 

stichtingsk. 

Grandkosten 0,0% 

Bouwkosten 77,9% S.296.300 705 

Prijsstijgingen 1,3% 85.900 11 

Honoraria 7,7% 525.500 70 

Vergunningen 146.900 
Aansluitkosten 67.500 
Kosten voor en tijdens de bouw 142.700 
Verkoop- / verhuurkosten 99.500 
Ontwikkelingskosten 
Onvoorzien tijdens de bouw 291.100 
Kosten leegstand 

Bijkomende kosten 11% 747.700 100 

financieringskosten 2% 145.600 19 

Totaal stichtingskosten 1 6.801.000 906 
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Totaal stichtingskosten 

4.2 Grondkosten 
4.3 Bouwkosten 

Bouwkosten, prijspeil basis 
Wijzig. P.v.E. (budget opdr.gev.) 

01-jan-1s 
0% 

4.3.1 Prijsstijgingen 

Prijsstijgingen van datum prijspeil tot start bouw 
Afkoop prijsstijgingen tijdens de bouw 0,51% 

4.4 Honoraria 

Architect 4 
Constructeur 
Installatie advies 
Bouwfysica 
Artist impression 
Maquette 
Interim/gedelegeerd management 
Projectmanagement gemeente 
Bouwkostenmanagement 
Directievoering 
Bouw- en installatietoezicht 
Installatiemanagement 
Diversen 

14 mnd 
14 mnd 

4.5 Bijkomende kosten 

4.5.1 Vergunningen 

Bestemmingsplan 
Leges 
Inritten 
Gebruiksvergunning ( brandweer) 
Milieu vergunning 

4.5.2 Aansluitkosten 

Gas 
Water 
Riolering 
Stadsverwarming 
Elektra 
Telecomunicatie 
CAI 
Sub-totaal aansluitkosten zoals hierboven genoemd 

Doormelding naar brandweercentrale 
Doormelding naar bewakingsdienst 

4.5.3 Kosten voor en tijdens de bouw 

Marktonderzoek 
Haalbaarheidsonderzoek 
Planbeoordeling 
Huisvestingsonderzoek 
Programma van Eisen 

Traditionele gebruiken (festiviteiten e.d.) 

4.5.4 Verkoop- / verhuurkosten 

Makelaarscourtage verkoop 
Makelaarscourtage verhuur 
Folders 
Advertenties 
Opstellen contracten 
Vervaardigen gecertificeerde meetstaat ( één huurder) 

4.5.5 Ontwikkelingskosten 

Projectontwikkeling 

van bouwkosten 

o st. 
nee 
nee 
nee 
ja 

65% van inzet 
0% van inzet 
nee 
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C C/bvo 

6.801.000 906 

5.296.300 705 

5.296.300 705 

85.900 11 

59.100 8 
26.800 4 

525.500 70 

228.700 30 
27.444 4 
68.610 9 
13.722 2 

32.293 
104.700 

4 
14 

50.000 7 

146.900 20 

146.885 20 

67.500 9 

60.000 8 

2.500 
5.000 

o 
1 

142.700 19 

120.160 16 

22.500 3 

99.500 13 

36.517 5 
14.600 2 
29.200 4 
10.955 1 
8.261 1 
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Onvoorzien voorbereiding 
Onvoorzien bouw 

4.5.6 Onvoorzien tijdens de bouw ( wijziging bestekstukken) 

4.5.7 Kosten leegstand 

Leegstand gerekend over 
Renteverlies leegstand 
Huurderving leegstand 
Exploitatiekosten 

4.6 Financieringskosten 

Rekenrente 
Renteverlies grond 
Renteverlies honoraria 
Renteverlies bijkomende kosten 
Renteverlies bouw 
Afsluitprovisie 

Totaal financieringskosten 

5% van honoraria 
5% van aanneemsom 

3,0% 

0,5% van 6.767.200 
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5 ELEMENTEN RAMING NL/5tB '91 

5,1 Recapitulatie C C/bvo Perc. 

Totaal elementenraming 5.296.307 705 100% 

(0-) Totaal indirecte projectkosten 1.156.525 154 22% 

Totaal directe projectkosten 4.139.782 551 78% 

(1-) Onderbouw 1.231.482 164 23% 

(2-) Bovenbouw 2.028.966 270 38% 

(3-) Afbouw 631.900 86 12% 

(4-) Afwerkingen 157.314 20 3% 

(5-) W-installaties 60.080 9 1% 

(6-) E-installaties 30.040 5 1% 

(7-) Vaste voorzieningen 0% 

(8-) Losse inventaris 0% 

(9-) Terrein 0% 
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C/eenheid C C/bvo Perc. 

5.2 Directe projectkosten 4.139.782 554 78% 

(1-) Onderbouw 1.231.482 164 23% 

(11) Bodemvoorzieningen 887.967 119 17% 

Uitzetten/maatvoering 7.510 m2 2,00 15.020 2 
Grondwerk (schone grond) 2.057 m2 90,00 185.130 25 
Damwanden 2.292 m' 100,00 229.200 31 
incl. groutankers h.o.h. 1,5 m 127 st 1.100,00 140.067 19 
Bodemafsluiting onderwaterbeton 2.057 m2 150,00 308.550 41 
Bemaling leeg pompen 1 m2 10.000,00 10.000 1 

(13) Vloeren op grondslag 213.375 28 4% 

Vloeren funderingsplaat 1.707 m2 125,00 213.375 28 
- Re 3,5 m2K/W 

(16) Funderingseonstructies 25.000 3 0% 

Fundering zie vloer 1.707 m2 

Liftputten 5 st 5.000,00 25.000 3 

(17) Paalfunderingen 105.140 14 2% 

Paalfunderingen 7.510 m2 14,00 105.140 14 
- paallengte 14 ml 

C/eenheid C C/bvo Perc. 

(2-) Bovenbouw 2.028.966 270 38% 

(21) Buitenwanden 513.608 68 10% 

Gesloten gevel incl. isolatie 
- Re4,5 m2K/W 
- Overig 1.603 m2 

- gesloten vliesgevel 154 m2 450,00 69.300 9 
- luxe beplating 550 m2 125,00 68.750 9 
- beton kelder geisoleerd 902 m2 225,00 203.059 27 
Binnenspouwblad 2.790 m2 55,00 153.450 20 
Binnenzijde dakrand h = 600 mm 272 m' 70,00 19.049 3 

(22) Binnenwanden 152.145 20 3% 

Stabiliteitswanden 1.127 m2 135,00 152.145 20 

(23) Vloeren 444.083 59 8% 

Begane-grondvloer 1.000 kg.m2 1.707 m2 76,50 130.586 17 
Verdiepingsvloeren 1.000 kg.m2 4.098 m2 76,50 313.497 42 

(24) Trappen en hellingen 44.550 6 1% 

Trappen kelder t/m 2e verd. Hfd. 3 Vrd 4.050,00 12.150 2 
Trappen kelder t/m 2e verd. VI. 6 Vrd 4.050,00 24.300 3 
Trappen 3e/4e 2 Vrd 4.050,00 8.100 1 

(27) Daken 59.745 8 1% 

Dakvloer staal 1.707 m2 35,00 59.745 8 
Dakvloer dakopbouw m2 

(28) Hoofddraagconstructies 814.835 109 15% 

Hoofdconstructie 7.510 m2 108,50 814.835 109 
Constructie open dak m2 
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C/eenheid C C/bvo Perc. 

(3-) Afbouw 631.900 86 12% 

(31) Buitenwandopeningen 511.500 69 10% 

Open gevel aluminium 1.110 m2 450,00 499.500 67 
Toegang gebouw 1 st 12.000,00 12.000 2 

(32) Binnenwandopeningen 102.400 14 20/0 

Brandwerende deurkoz. en puien 128 m2 800,00 102.400 14 

(33) Vloeropeningen 18.000 3 00/0 

Viderand 45 ml 125,00 5.625 1 
Videhek 45 ml 275,00 12.375 2 

(34) Balustrades en leuningen 00/0 

Trappen kelder tim 2e verd. Hfd. incl. Vrd 
Trappen kelder tim 2e verd. VI. incl. Vrd 
Trappen 3e/4e incl. ml 

(37) Dakopeningen 0% 

Open dakafwerking m2 

C/eenheid C C/bvo Perc. 

(4-) Afwerkingen 157.314 20 30/0 

(41) Buitenwandafwerkingen 15.750 2 0% 

Antigraffiti bewerking 525 m2 30,00 15.750 2 

(42) Binnenwandafwerkingen 0% 
(43) Vloerafwerkingen 10.125 1 0% 

Vloerafwerking technische ruimte 225 m2 45,00 10.125 

(44) Trap- en hellingafwerkingen 0% 
(45) Plafondafwerki ngen 0% 
(47) Dakafwerkingen 131.439 17 2% 

Gesloten dakafwerking 1. 707 m2 45,00 76.815 10 
Gesloten dakafwerking isolatie 1. 707 m2 32,00 54.624 7 
- Re 6,0 m2K/W 
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C/eenheid C C/bvo Perc. 

(5-) W-installaties 60.080 9 1% 

(5-) W-installaties algemeen 60.080 9 1% 

Bouwkundige voorzieningen 7.510 m2 0,50 3.755 1 
W-installaties casco 7.510 m2 7,50 56.325 8 

(51) Warmte-opwekking 0% 
(52) Afvoeren 0% 
(53) Water 0% 
(54) Gassen 0% 
(55) Koude-opwekking en -distributie 0% 
(56) Warmtedistributie 0% 
(57) Luchtbehandeling 0% 
(58) Regeling klimaat en sanitair 0% 

C/eenheid C C/bvo Perc. 

(6-) E-i nstallaties 30.040 5 1% 

(6-) E-installaties algemeen 30.040 5 1% 

Bouwkundige voorzieningen 7.510 m2 D,SO 3.755 1 
E-installaties casco 7.510 m2 3,50 26.285 4 

(61) Centrale electrotechnische voorz. 0% 
(62) Krachtstroom 0% 
(63) Verlichting 0% 
(64) Communicatie 0% 
(65) Beveiliging 0% 
(66) Transport 0% 
(67) Gebouwbeheersystemen 0% 

C/eenheid C C/bvo Perc. 

(7-) Vaste voorzieningen 0% 

(71) Vaste verkeersvoorzieningen 0% 
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen 0% 
(73) Vaste keukenvoorzieningen 0% 
(74) Vaste sanitaire voorzieningen 0% 
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen 0% 
(76) Vaste opslagvoorzieningen 0% 

(8-) Losse inventaris 0% 

(80) Losse inventaris 0% 

C/eenheid C C/bvo Perc. 

(9-) Terrein 0% 

(91) Grondvoorzieningen 0% 
(92) Opstallen 0% 
(93) Omheining 0% 
(94) Terreinafwerking 0% 
(95) Werktuigkundig 0% 
(96) Elektrotechnisch 0% 
(97) Terreininrichting 0% 
(98) Terreinvoorzieningen bijzonder 0% 
(99) Parkeervoorzieningen 0% 
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5.3 Indirecte projectkosten 

(0-) Indirecte projectkosten C C/bvo Perc. 

(01) Algemene bouwplaatskosten 

Tijdgebonden kosten pst 427.777 57 
Niet tijdgebonden kosten pst 193.190 26 
Speciale voorzieningen pst 

Algemene bouwplaatskosten 15,00 % 620.967 83 12°/0 

(02) Algemene bedrijfskosten 6,00 % 280.688 37 5°1o 

(03) Winst en Risico 1,00 % 49.588 7 1°1o 

(04) Nadere planuitwerking 5,00 % 202.804 27 4°1o 

(05) Coördinatie installaties 3,00 % 2.478 O 0°10 

Totaal indirecte projectkosten 1.156.525 154 22% 

Totaal elementenraming (exclusief BTW) 5.296.307 705 100% 
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Status: Definitief 
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6 KENGETALLEN 

6.1 Terreinindeling 

Bebouwd oppervlakte 
Verhard oppervlakte 
Inritten 
Parkeerdek of -garage 
Onverhard oppervlakte 

Totaal terrein 

Parkeerplaatsen: 
Parkeernorm 1 op 

6.2 Gebouwindeling 

Kelder 
Begane grond 
Verdiepingen le 
Verdiepingen 2e 
Verdiepingen 3e 
Verdiepingen 4e 
Dakopbouw 

Totaal BVO incl. kelder 

Vides> 4,00 m' 

Totaal volume 

oppervlak 

1.707 m' 
m' 
m' 
m' 
m' 

1.707 m' 

st 
m2jbvo 

oppervlak hoogte 
m' m' 

1.705 5,3 
1.707 5,0 
1.705 5,0 
1.705 4,5 
384 4,1 
304 3,6 

7.510 

6.3 Oppervlakte bepaling volgens NEN 2580 (2e druk, mei 1997 ) 

Bruto vloeroppervlakte incl. kelder 
Tarra oppervlakte (excl. glaslijncor. en niet stat. bouwdelen) 

Overige vloeroppervlakte 

Installatie-oppervlakte 
Verkeersoppervlakte verticaal 

Totaal verhuurbare oppervlakte 

-¡- 

-¡- 
-¡- 

Project: [werenhuts op lokatie SK3 
File: 232250152-005 SK3.xlsx 
Auteur: G.J.M. Swaçhoven RKN 

Status: Definitief 

percentage 

100,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

volume 
m3 

9.037 
8.535 
8.525 
7.673 
1.574 
1.094 

36.438 

36.438 

oppervlakte 
m' 

7.510 
300 

7.210 

225 
524 

6.461 
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6.4 Oppervlakte analyse (exclusief kelder) 

Verhuurbare vloeroppervlakte 

Functioneel nuttige oppervlakte (FNO) 
- functioneel nuttige oppervlakte, winkel 
- functioneel nuttige oppervlakte, opslag 
- functioneel nuttige oppervlakte, Staf 
- sanitaire ruimte (incl. werkkasten/pantry's) 
- tarra opp. - Glaslijncorr. opgenomen in FNO 
- tarra opp. - Niet stat. bouwdelen opgenomen in FNO 
Verkeersoppervlakte horizontaal 
- verkeersoppervlakte horizontaal exclusief entree 
- entree 
- bergruimte 

Totaal verhuurbare oppervlakte 

Bruto vloeroppervlakte 

Totaal verhuurbare oppervlakte 
Verkeers oppervlakte verticaal 
- Circulation 
Installatie-oppervlakte 
Tarra oppervlakte 
- inclusief overige statische bouwdelen 
- inclusief ruimten lager dan 1,5 ml 
- exclusief glaslijncorrectie en niet statische bouwdelen 

Totaal bruto vloeroppervlakte 

Geveloppervlakte 

Geveloppervlakte gesloten (inckl. Kelder) 
Geveloppervlakte open 

Geveloppervlakte totaal 

Dakoppervlakte 

Dakoppervlakte gesloten 
Dakoppervlakte open 

Dakoppervlakte totaal 

Omsluitend oppervlakte 

Geveloppervlakte 
Overstek 
Dakoppervlakte 

Totaalomsluitend oppervlakte 

86,9% 6.526 m2 

4,9% 367 m2 

3,9% 290 m2 

0,0% m2 

0,0% m2 

0,0% m2 

0,0% m2 

95,6% 7.183 m2 

95,6% 7.183 m2 

7,0% 524 m2 

3,0% 225 m2 

4,0% 300 m2 

8.233 m2 

74,3% van gevel tot. 3.210 m2 

25,7% van gevel tot. 1.110 m2 

52,5% van b.v.o. 4.319 m2 

1.707 m2 

m2 

1.707 m2 

4.319 m2 

m2 

1.707 m2 

6.026 m2 

project: [werenhcts cp lokatie SK3 
Flle: 232250152-005 SKJ.xlsx 
Auteur: G.1.M. Swaghoven RKN 

Status: Definitief 
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Kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaar! Uw referentie: 4775 tax jvo 

10421 

3955 

Om 5m 25 m 

Deze kaart is noordgericht 
12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer 
Vastgestelde kadastrale grens 
Voorlopige kadastrale grens 
Administratieve kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 juni 2015 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Schaal 1 :500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

TILBURG 
M 
11226 

119~ 



Omgevingskaart Klantreferentie: 4775 tax jvo 

o m 125 m 625 m 

Deze kaart is noordgericht. 
¡;:;¡ 
.t~ Hier bevindt zich Kadastraalobject TILBURG M 11226 
Alexanderstraat 1, 5038 XW TILBURG 
CC-BY Kadaster. 

Schaal 1: 12500 
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Kadastraal bericht object pagina 1 van 2 

Kadaster 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen 

Betreft: TILBURG M 11226 
Alexanderstraat 1 5038 XW TILBURG 
4775 tax jvo 
26-6-2015 

29-6-2015 
12:45:44 

Uw referentie: 
Toestandsdatum : 

Kadastraalobject 
Kadastrale aanduiding: 
Grootte: 
Coördinaten: 
Omschrijving kadastraalobject: 
Locatie: 

TILBURG M 11226 
18 a 90 ca 
134121-396313 
BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF - TUIN 
Alexanderstraat 1 
5038 XW TILBURG 
Alexanderstraat 3 
5038 XW TILBURG 
Alexanderstraat 5 
5038 XW TILBURG 
Stadhuisstraat 1 
5038 XZ TILBURG 
Stadhuisstraat 3 
5038 XZ TILBURG 
Stadhuisstraat 5 
5038 XZ TILBURG 
Stadhuisstraat 7 
5038 XZ TILBURG 

Jaar: 2011 
Ontstaan op: 1-5-1996 

Ontstaan uit: TILBURG M 11173 gedeeltelijk 
TILBURG M 10667 gedeeltelijk 

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

Betreft: TILBURG M 11226 
Alexanderstraat 1 5038 XW TILBURG 
4775 tax jvo 
26-6-2015 

29-6-2015 
12:45:44 

Uw referentie: 
Toestandsdatum : 

Gerechtigde 
1/2 EIGENDOM 

De heer Joseph Augustus Leonardus Maria Daemen 
Geboren op: 24-10-1967 
Geboren te: HEERLEN 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

Recht ontleend aan: 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

HYP4 15119/68 reeks BREDA 
TILBURG M 11226 

d.d. 12-1-2004 

Aantekening recht 
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 
Betrokken persoon: 
Mevrouw Elisabeth Margriet Christine Dekker 
Oranjelaan 21 
5062 KA OISTERWIJK 
Geboren op: 07-01-1970 
Geboren te: SLIEDRECHT 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 
Ontleend aan: BSA 505/6005 reeks BREDA d.d. 29-4-2005 

Gerechtigde 
1/2 EIGENDOM 

STICHTING MAD LOCH 
Jules Verneweg 94 
5015 BM TILBURG 
Zetel: TILBURG 
KvK-nummer: 52302024 (Bron: NHR) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

Recht ontleend aan: 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

HYP4 60470/64 d.d. 16-9-2011 
TILBURG M 11226 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 



liadaster 
Blad 1 van 5 

Kenmerk zaak: 13390NW Ics 

Heden, vijftien september tweeduizend elf verschenen voor mij, mr. VICTOR 
LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 
de heer MARCO VAN ZEGVELD, wonende te 98000 Monaco Ville, Rue 
Princesse Marie de Lorraine 14, geboren te IJsselstein op tien juni 
negentienhonderd negen en zestig, gehuwd, zich identificerende met een paspoort 
met nummer NRDOJFR48, afgegeven te Oisterwijk op negen oktober 
tweeduizend zeven, ten deze handelend: 
1. voor zich in privé, hierna genoemd: verkoper; 
2. als enig bestuurder van de stichting: STICHTING MAD LOCH, gevestigd 

te Tilburg, kantoorhoudende te Tilburg, Jules Verneweg 94 (postcode 5015 
BM), ingeschreven onder nummer 52302024 in het handelsregister gehouden 
bij de Kamer van Koophandel voor Brabant en als zodanig die stichting ten 
deze reehtsgeldig vertegenwoordigend, hierna genoemd: koopster. 

De comparanten verklaarden het volgende: 
Titel, levering, omschrijving onroerende zaak. 
Blijkens een koopakte op zestien maart tweeduizend elf te Tilburg ondertekend, 
heeft verkoper met koopster een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot 
na te noemen onroerende zaak door koopster te gebruiken als beleggingsobject 
voor de verhuur. 
Ter uitvoering van deze overeenkomst levert verkoper hierbij in eigendom aan 
koopster die in eigendom aanneemt: 
het onverdeeld een/tweede aandeel in de eigendom van het kantoorgebouw met 
ondergrond en verdere aanhorigheden te 5038 XW Tilburg, Alexanderstraat 1 tot 
en met 5, en te 5038 XZ Tilburg, Stadhuisstraat 1 tot en met 7, kadastraal bekend 
gemeente Tilburg sectie M nummer 11226, groot achttien are en negentig 
centiare; 
hierna te noemen: het verkochte. 
Voorafgaande verkrijging. 
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de inschrijving ten 
kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Breda op 
twaalf januari tweeduizend vier in register hypotheken 4 deel 15119 nummer 88 
van het afschrift van een akte van levering, op negen januari tweeduizend vier 
verleden voor mr. W.J.A.c. Daamen, destijds notaris te Tilburg. 
In deze akte is kwijting verleend voor de betaling van de koopsom. 
Koopprijs, betaling diverse bedragen en kwijting. 
De koopprijs bedraagt TWEE MILJOEN ZES HONDERD YUF EN 
TWINTIG DUIZEND EURO (€ 2.625.000,00), en is voldaan aan mij, notaris. 
Verkoper verleent koopster kwijting voor de betaling van de koopprijs. 
Bedingen. 
Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn aangegaan onder de 
volgende bedingen: 
Kosten en belastingen. 
1. Alle kosten van de overdracht, te weten de overdrachtsbelasting, het notarieel 

honorarium, het kadastraal recht en de terzake versehuldigde omzetbelasting 
zijn voor rekening van koopster. 
Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting verschuldigd. 

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat. 
2. Verkoper is verplicht koopster recht van eigendom te leveren dat: 

a. onvoorwaardelijk is; 
b. niet bezwaard is met beslagen, hypotheken of met inschrijvingen 

daarvan; 
c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen; 

Onroerende Zaken Hyp4: 60470/6416-09-201109:00 



2 
d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden van 

welke de aan verkoper bekende hierna zullen worden vermeld; 
e. niet bezwaard is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst, 

anders dan hierna vermeld. 
3. Indien de oppervlakte van het verkochte meer dan wel minder beloopt dan de 

hiervoor genoemde oppervlakte dan zal tussen verkoper en koopster geen 
verrekening plaatsvinden. Indien de omschrijving van het verkochte niet juist 
of niet volledig is dan ontlenen noch verkoper noch koopster daaraan rechten. 

4. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde 
van het aangaan van de koopovereenkomst bevond, onder gestanddoening 
van de lopende huurovereenkomsten, genoegzaam bekend aan koopster. 

Milieubepaling. 
5. Het is verkoper niet bekend dat het verkochte eilige verontreiniging bevat die 

ten nadele strekt van het gebruik door koopster of die heeft geleid of zou 
kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het gekochte, dan wel het 
nemen van andere maatregelen. 

Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico. 
6. De feitelijke levering van het verkochte vindt plaats op heden. 

Vanaf heden komen de baten koopster ten goede, zijn de lasten voor rekening 
van koopster en draagt koopster het risico van het verkochte. 

Aanspraken. 
7. Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen 

doen gelden tegenover derden, onder wie bouwers, (onder)aannemers, 
installateurs en leveranciers gaan over op koopster. 
Voorzover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als 
bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is verkoper 
verplicht op eerste verzoek van koopster aan een overdracht mee te werken. 
Verkoper is tevens verplicht garantiebewijzen die met betrekking tot het 
verkochte mochten bestaan, aan koopster te overhandigen en alles te doen wat 
nodig is om deze ten name van koopster te doen stellen. 

Overige bepalingen. 
8. Voorzover daarvan bij deze akte niet is afgeweken blijft tussen partijen 

gelden hetgeen vóór het ondertekenen van deze akte in de voormelde 
koopovereenkomst en ook verder tussen hen is overeengekomen. 

Maatschapscontract. 
Verkoper is terzake van de verwerving en de exploitatie van het verkochte 
destijds een maatschap aangegaan met de heer JOSEPH AUGUST 
LEONARDUS MARIA DAEMEN, wonende te 5062 KA Oisterwijk, Oranjelaan 
21, geboren te Heerlen op vier en twintig oktober negentienhonderd zeven en 
zestig, gehuwd, zich identificerende met een paspoort met nummer NYR68H4DO, 
afgegeven te Oisterwijk op negentien februari tweeduizend negen, die ten deze 
mede verscheen voor mij, notaris. 
Deze maatschap is genaamd Maatschap SK III, gevestigd te 's-Hertogenbosch, 
Rompertdreef SB, ingeschreven onder nummer 50893432 bij de Kamer van 
Koophandel voor Brabant. 
Tussen beiden geldt het maatschapscontract de dato een december 
tweeduizenddrie, waarvan een kopie aan deze akte gehecht. 
Verkoper, koopster en Daemen zijn overeengekomen dat koopster de plaats van 
verkoper zal innemen in dit contract. Dit betekent dat de 
maatschapsovereenkomst tussen verkoper en Daemen voortgezet wordt door 
koopster en Daemen. 
Koopster verklaart de inhoud van het maatschapscontract te kennen en alle 
bepalingen van het contract te aanvaarden en na te zullen leven. 
Daemen verklaart koopster als contractpartij te aanvaarden. 
Voorzover nodig verklaart koopster nog op eerste verzoek van Daemen tot 
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ondertekening over te gaan van een nieuw maatschapscontract volkomen 
gelijkluidend met het huidige. 
Verkoper en Daemen verklaren nog als maatschapsvergadering een goedkeurend 
besluit tot onderhavige vervreemding te verlenen. 
Oplegging gemeentevoorwaarden. 
Ten deze wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst waarin woordelijk 
staat vermeld: 
"Aan kopende partij worden door de verkopende partij opgelegd de 
voorwaarden, waaronder door de gemeente Tilburg, hierna te noemen "de 
Gemeente ", bij voormelde eigendomstitel, de ondergrond van het registergoed is 
verkocht en welke voorwaarden geacht worden deel uit te maken van deze akte. 
In het bijzonder wordt verwezen naar: 
l. dat artikel van de in die akte vermelde "Algemene Voorwaarden voor de 

verkoop van gronden der gemeente Tilburg ", betreffende opname van die 
voorwaarden en oplegging daarvan aan de opvolgende eigenaar in elke 
volgende akte van overdracht; 

2. de navolgende bijzondere voorwaarden, zoals woordelijk in die akte vermeld: 
l. De grond is uitsluitend bestemd voor het oprichten van winkels en 

kantoorruimte overeenkomstig de bebouwingsvoorschriften van het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan: Emmastraat-Stadhuisplein en 
omstreken. 
De grond en te te stichten gebouwen mogen niet in strijd met het 
bestemmingsplan worden gebruikt. 

4. In de ongeveer noordelijke grens tussen de bij deze geleverde grond en 
de aan de gemeente overblijvende grond moet, in onderling overleg 
tussen de gemeente en koopster, door en voor rekening van de koopster 
een erfafscheiding geplaatst en onderhouden worden. 

8. Het terrein ten noorden van het gesitueerde gebouw, gelegen aan de 
achterzijde van de Heuvelstraat te Tilburf, zal in onderling overleg 
tussen de gemeente en de koopster worden ingericht en afgesloten. 
De kosten van de afscheiding komen, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 4 van deze akte, voor rekening van de koopster. 

19. De koopster heeft zich verbonden het terrein ten noorden van het 
gesitueerde gebouw, gelegen aan de achterzijde van de Heuvelstraat te 
Tilburg niet te gebruiken voor buitenopslag in welke vorm dan ook. 
Bij het ingebreke blijven van deze verplichting verbeurt de koopster een 
direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete van eenduizend 
gulden if. 1.000,00) per overtreding." 

Koopster is met vorenbedoelde voorwaarden volkomen bekend, koopster 
aanvaardt de uit deze stukken voortvloeiende lasten en beperkingen uitdrukkelijk, 
en ontslaat verkoper van de verplichting deze voorwaarden woordelijk in deze 
akte op te nemen. 
Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen die verkoper 
verplicht is aan koopster op te leggen, doet verkoper dat bij deze en wordt dat bij 
deze door koopster aanvaard. Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van 
derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper ten 
behoeve van die derden aangenomen. 
Energieprestatiecertificaat 
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel een 
gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. 
Koopster is hiermee akkoord gegaan. 
Doorhaling hypothecaire inschrijving. 
Partijen geven volmacht aan ieder van de medewerkers verbonden aan het 
kantoor van mij, notaris, om zonodig namens hen de afstand van 
hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze thans nog ten laste van anderen 
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dan koopster mochten zijn ingeschreven op het verkochte en voorts terzake alles 
meer te doen wat te dezen nodig mocht zijn. 
Woonplaatskeuze. 
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor de fiscale gevolgen 
daarvan, wordt woonplaats gekozen ten kantore van mij, notaris. 
Identiteit. 
De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan 
de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE IN MINUUT. 
Verleden te Tilburg, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting op de inhoud 
daarvan aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van 
de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs 
te stellen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 
comparanten ondertekend. 
Tot slot heb ik, notaris, de akte ondertekend om achttien uur en zeven en twintig 
minuten. 

(Volgt ondertekening) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

(w.g.) mr. V.L. Wolfs 

De ondergetekende, mr. Victor Louis Wolfs, notaris met plaats van vestiging 
Tilburg, verklaart, dat het registergoed bij bovenstaande akte vervreemd in de zin 
van de Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing ex 
artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in 
samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch in een voorlopige aanwijzing als bedoeld in 
artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van die 
wet. 

(w.g.) mr. V.L. Wolfs 

Ondergetekende, mr. Victor Louis Wolfs, notaris met plaats van vestiging 
Tilburg, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is 
van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is. 



/i.adaster 
Blad 5 van 5 

Verklaring: 
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 

16-09-2011 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 

deel 60470 nummer 64. 

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 

gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 

bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met 

nummer 4F268298144C8AE57842BA3BE96A8D42 toebehoort aan 

Wolfs Victor Louis. 

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes. 

Onroerende Zaken Hyp4 : 60470/6416-09-201109:00 
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LEVERING 
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• 

Heden, negenjanuari tweeduizend vier, verschenen voor mij, mr. WILHELMUS 
JOHANNES ARNOLD CONSTANT DAAMEN, notaris te Tilburg: 
l. de heer ALPHONSIUS PETRUS HENRlCUS ANTONIUS REMMERS, 

wonende te 5037 LB Tilburg, Bredaseweg 327, geboren te Tilburg op zestien 
juli negentienhonderd drieënveertig, zich identificerend met rijbewijs 
nummer 3106655245, afgegeven te Tilburg op zeventien september 
negentienhonderd zesennegentig, gehuwd volgens zijn verklaring ten deze 
handelende als zelfstandig bevoegd directeur van de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid: BEHEERMAA TSCHAPPD A.P.H.A. 
REMMERS B.V., statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5037 
LB Tilburg, Bredaseweg 327, BV -nummer 250.307, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Midden 
Brabant onder nummer 18025292 en alszodanig die vennootschap 
reehtsgeldig vertegenwoordigend; 
welke vennootschap handelt als zelfstandig bevoegd directrice van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ORION I B.V., 
statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5047 TR Tilburg, 
Kranenberg l, ingeschreven in het Handelregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Midden-Brabant onder nummer 18038016; 
Orion I B.v. hierna genoemd: verkopende partij; 

2. a. de heer MARCO VAN ZEGVELD, wonende te 5062 AH Oisterwijk, 
Klompven 13, geboren te IJsselstein op tienjuni negentienhonderd 
negenenzestig, zich identificerend met rijbewijs nummer 3191388131, 
afgegeven te Oisterwijk op veertien juni tweeduizend één, onder het 
maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd met mevrouw Jessica 
Maria van Olphen; 

b. de heer ir JOSEPH AUGUSTUS LEONARDUS MARIA DAEMEN, 
wonende te 5062 KA Oisterwijk, Oranjelaan 21, geboren te Heerlen op 
vierentwintig oktober negentienhonderd zevenenzestig, zich 
identificerend met rijbewijs nummer 3160558012, afgegeven te 
Amsterdam op negentien mei negentienhonderd negenennegentig, onder 
het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd met mevrouw Elisabeth 
Margriet Christina Dekker; 

hierna tezamen genoemd: kopende partij. 
De comparanten verklaarden het navolgende: 
LEVERING, REGISTERGOED, GEBRUIK 
Verkopende partij heeft blijkens een met kopende partij op vijftien oktober 
tweeduizend drie aangegane koopovereenkomst aan kopende partij verkocht en 
levert op grond daarvan aan kopende partij, die blijkens voormelde overeenkomst 
van verkopende partij heeft gekocht en bij deze aanvaardt, ieder voor de 
onverdeelde helft, het recht van eigendom van: 
- het kantoorgebouw met ondergrond, verdere aanhorigheden te 5038 XW 

Tilburg, Alexanderstraat 1 tot en met 5 en te 5038 XZ Tilburg, 
Stadhuisstraat 1 tot en met 7, kadastraal bekend gemeente Tilburg sectie 
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Aantekeningen: 

• 
M nummer 11226, groot achttien are en negentig centiare 
(18 a en 90 ca); 

hierna ook te noemen het verkochte/registergoed, door kopende partij te 
gebruiken als beleggingsobject. 
Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft verkopende partij 
meegedeeld dat het haar niet bekend is dat dit gebruik op publiek- of 
privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan. 
VOORAFGAANDE VERKRIJGING 
Het verkochte is door verkopende partij in eigendom verkregen door de 
inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers 
te Breda in register hypotheken 4 op vijftien oktober negentienhonderd 
drieënnegentig in deel 9207 nummer 28 van een afschrift van een akte van 
levering, houdende kwijting voor de koopsom en eonstatering dat het bepaalde in 
artikel 2:204c Burgerlijk Wetboek niet van toepassing was, op veertien oktober 
daarvoor verleden voor notaris mr. F.E.J. Verhoeven te Tilburg. 
KOOPPRIJS, VERREKENING DIVERSE BEDRAGEN 
De koopprijs bedraagt vier miljoen vijfenzeventigduizend euro 
(€ 4.075.000,00), welk bedrag door kopende partij is voldaan door storting op een 
daartoe door mij, notaris, bestemde rekening. 
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende termijnen. 
Verkopende partij verleent kopende partij kwitantie voor de betaling van de 
koopprijs en vorenbedoelde lasten. 
Voormelde koopovereenkomst is, voor zover ten deze nog van belang, gesloten 
onder de volgende: 
BEPALINGEN 
Kosten en belastingen 
Artikell 
Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en het 
kadastrale recht, zijn voor rekening van kopende partij. 
Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting verschuldigd. 
Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat 
Artikel2 
1. Verkopende partij is verplicht aan kopende partij eigendom te leveren die: 

a. onvoorwaardelijk is; 
b. niet bezwaard is met beslagen, hypotheken en/of pandrechten of met 

inschrijvingen daarvan; 
c. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden 

(van welke de aan verkopende partij bekende hierna zullen worden 
vermeld); 

d. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen en niet belast is met 
andere lasten en beperkingen uit overeenkomst (anders dan de eventueel 
mema vermelde). 

2. Indien de opgegeven maat of grootte of de verdere omschrijving van het 
verkochte nietjuist ofniet volledig is, zal geen van partijen daaraan enig 
recht ontlenen. 

3. Het verkochte wordt bij de aflevering aanvaard in de feitelijke staat, waarin 
het zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond, onder 

• 

• 

• 
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gestanddoening van de aan partijen zonder nadere omschrijving genoegzaam 
bekende huurovereenkomst. 
Het voortgezet gebruik van verkopende partij als zorgvuldig schuldenaar na 
het tot stand komen van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip van 
aflevering wordt geacht, behoudens normale slijtage, geen wijziging te 
hebben gebracht in de staat van het verkochte. 

Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico 
Artikel3 
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats terstond na de 
ondertekening van deze akte. 
Vanaf dat tijdstip komen de baten de kopende partij ten goede, zijn de lasten voor 
haar rekening en draagt zij het risico van het verkochte. Kopende partij verklaart 
het verkochte te hebben verzekerd. 
Aanspraken en rechten 
Artikel4 
Alle aanspraken en rechten die verkopende partij ten aanzien van het verkochte 
kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer( s), 
(onder)aannemer(s), installateur(s), architect(en) en leverancier(s) gaan hierbij 
over op kopende partij. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als 
kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek is 
verkopende partij verplicht op eerste verzoek van kopende partij aan een 
overdracht mee te werken. Verkopende partij is tevens verplicht garantiebewijzen 
welke met betrekking tot het verkochte mochten bestaan aan kopende partij te 
overhandigen en alles te doen wat nodig is om deze ten name van kopende partij 
te doen stellen. 
Garanties van verkopende partij 
ArtikelS 
Verkopende partij garandeert het navolgende: 
l. zij is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; 
2. het verkochte wordt overgedragen in verhuurde staat; er is niet beschikt over 

de thans nog niet verschenen huurtermijnen. Bij het tot stand komen van de 
koopovereenkomst bestaande huurovereenkomsten zijn nadien niet door 
toedoen van verkopende partij gewijzigd. Het verkochte is na het tot stand 
komen van de koopovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk 
verhuurdIbezwaard met beperkte rechten, in huurkoop gegeven of op andere 
wijze in gebruik afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van kopende 
partij. Er is geen aktie tot huurvermindering aangekondigd; 
de door huurders gestelde bankgaranties zullen aan kopende partij ter hand 
worden gesteld; 

3. er is geen sprake van leegstand noch van vordering van het registergoed 
krachtens de Huisvestingswet; 

4. voor verkopende partij bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen 
wegens voorkeursrecht of optierecht; 

5. op het verkochte rusten de gebruikelijke eigenaarslasten, waarvan de 
verschenen termijnen zijn voldaan. 

Verkopende partij heeft ondermeer nog verklaard dat bij het aangaan van 
voormelde koopovereenkomst betreffende het verkochte: 
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Aantekeningen: 

• 
6. aan haar door de overheid of door nutsbedrijven geen veranderingen waren 

voorgeschreven of aangekondigd, welke toen nog niet waren uitgevoerd; 
7. aan haar niet bekend was dat het verkochte was opgenomen in een 

aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 danwel in een voorstel als 
bedoeld in artikel 6 of artikel 8a van de Wet voorkeursrecht gemeenten; 

8. aan haar geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit 
of'registerinschrijving bekend was: 
a. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de 

Monumentenwet; 
b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht ofvoorstel daartoe als bedoeld in 

artikel35 van de Monumentenwet; 
c. door de gemeente of de provincie als beschermd monument of 

beschermd stads- of dorpsgezicht. 
Verkopende partij verklaart dat haar niet bekend is dat zich ten aanzien van het 
sub 6 en volgende gestelde na het aangaan voor voormelde koopovereenkomst 
een verandering heeft voorgedaan. 
Bodem/ondergrondse tanks/asbest 
Artikel6 
l. Aan verkopende partij is met bekend, dat het registergoed enige 

verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor omschreven 
gebruik door kopende partij of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een 
verplichting tot schoning van het registergoed, dan wel het nemen van andere 
maatregelen. 

2. Voorzover aan de verkopende partij bekend is in het verkochte geen 
ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig. 

3. Aan verkopende partij is niet bekend dat in het registergoed asbest is 
verwerkt. 

4. Aan verkopende partij is niet bekend dat ten aanzien van het registergoed 
beschikkingen of bevel en in de zin van artikel 55 van de Wet 
Bodembescherming zijn genomen door het bevoegde gezag. 

OPLEGGING GEMEENTEVOORWAARDEN 
Aan kopende partij worden door verkopende partij opgelegd de voorwaarden, 
waaronder door de gemeente Tilburg, hierna te noemen "de Gemeente", bij 
voormelde eigendomstitel, de ondergrond van het registergoed is verkocht en 
welke voorwaarden geacht worden deel uit te maken van deze akte. 
In het bijzonder wordt verwezen naar: 
l. dat artikel van de in die akte vermelde" Algemene Voorwaarden voor de 
verkoop van gronden der Gemeente Tilburg", betreffende opname van die 
voorwaarden en oplegging daarvan aan de opvolgende eigenaar in elke volgende 
akte van overdracht; 
2. de navolgende bijzondere voorwaarden, zoals woordelijk in die akte vermeld: 
l. De grond is uitsluitend bestemd voor het oprichten van winkels en 
kantoorruimte overeenkomstig de bebouwingsvoorschriften van het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan: Emmastroat-Stodhuisplein en omstreken. 
De grond en de te stichten gebouwen mogen niet in strijd met het 
bestemmingsplan worden gebruikt. 
Enzovoorts. 

• 

• 
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4. In de ongeveer noordelijke grens tussen de bij deze geleverde grond en de aan 
de gemeente overblijvende grond moet, in onderling overleg tussen de gemeente 
en koopster, door en voor rekening van de koopster een erfafscheiding geplaatst 
en onderhouden worden. 
Enzovoorts. 
8. Het terrein ten noorden van het gesitueerde gebouw, gelegen aan de 
achterzijde van de Heuvelstraat te Tilburg, zal in onderling overleg tussen de 
gemeente en de koopster worden ingericht en afgesloten. 
De kosten van de afscheiding komen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 
van deze akte, voor rekening van de koopster,. 
19. de koopster heeft zich verbonden het terrein ten noorden van het gesitueerde 
gebouw, gelegen aan de achterzijde van de Heuvelstraat te Tilburg niet te 
gebruiken voor buitenopslag in welke vorm dan ook. 
Bij het ingebreke blijven van deze verplichting verbeurt de koopster een direct 
opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete van eenduizend gulden (f. 
1.000,00) per overtreding. 
Kopende partij verklaart een kopie van voormelde algemene voorwaarden te 
hebben ontvangen en ontslaat verkopende partij van de verplichting deze 
voorwaarden woordelijk in deze akte op te nemen. 
Kopende partij verbindt zich zowel jegens de verkopende partij als rechtstreeks 
jegens de Gemeente Tilburg: 
A. om voor haar rekening te nemen en als haar eigen verplichtingen na te komen 

de hiervoor uit de algemene en bijzondere voorwaarden voortvloeiende 
verplichtingen van de verkopende partij jegens de Gemeente; 

B. om haar rechtsopvolgers onder bijzondere titel in de eigendom van het 
gekochte op te leggen de onder A vermelde verbintenis tot verdere oplegging 
als in deze zin omschreven, 

alles onder dezelfde boeten als aan de verkopende partij door of namens de 
Gemeente zijn opgelegd. 
Verkopende partij neemt deze verbintenis voor zich alsmede, als vrijwillig 
waarnemende de belangen van de publiekrechtelijke reehtspersoon Gemeente 
Tilburg, Stadhuisplein 130, 5038 TC te Tilburg, voor deze Gemeente aan. 
ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE 
OVEREENKOMSTEN 
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de koopovereenkomst 
of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans 
uitgewerkt. Noch verkopende partij noch kopende partij kan zich terzake van deze 
koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde beroepen. 
OVERIGE VOORWAARDEN 
Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen gelden 
hetgeen in de koopovereenkomst en ook overigens tussen hen is overeengekomen. 
VOLMACHT HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING(EN) 
Verkopende partij en kopende partij geven volmacht aan de medewerkers van 
Daamen Prickartz Verhoeven notarissen te Tilburg en te Gilze en Rijen om 
zonodig namens hen de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover 
deze nog ten laste van anderen dan kopende partij mochten zijn ingeschreven op 
het registergoed. 
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Aantekeningen: 

• 
WOONPLAATSKEUZE 
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, 
wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. 
SLOT AKTE 
De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad. 

WAARVAN AKTE 
is verleden op de datum en plaats in het hoofd van deze akte vermeld. De 
verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is 
aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een 
conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van deze akte te hebben 
kennis genomen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door 
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om elfuur en 
vijfentwintig minuten. 
(volgt ondertekening) 

VOOR AFSCHRIFT 

w.g. W.J.A.C. Daamen 

Ondergetekende, mr, Wilhelmus Johannes Arnold Constant Daamen notaris te 
Tilburg, verklaart dat het registergoed, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin 
van de Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing ex 
artikelen 2 of 8 noch in een voorstel ex artikel 6 of 8a van die wet. 

w.g. W.J.A.C. Daamen 

Ondergetekende, mr. Wilhelmus Johannes Arnold Constant Daamen notaris te 
Tilburg, verklaart dat vorenstaand stuk eensluidend is met het hierbij ter 
inschrijving aangeboden stuk. 

• 

• 

• 
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Verklaring: 
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers te Breda op 12-01-2004 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 
deel 15119 nummer 68. 
Naam bewaarder: Mf. W. Louwman. 
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ArtikelS Centrum-Binnenstad 

5 .. 1 Bestemmlnqscmschrìjvtnq 

5,1 .. 1 Functies 
De voor Centrum-Binnenstad' aangewezen gronden zijn bestemd voor. 

a. detailhandel; 
b.. bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in Bijlage 1 Staat van Bedrijfsacíiviteiten-functiemenging 

onder de categorieën A en B, met uitzondering van: 
1, bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder jo artikel 2 4 van het 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer van de Wet Milieubeheer, 
2 risicovolle inrichting; 

c. opslagen en installaties, die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten-lijst 
opslagen en installaties onder de categorieën A en B met uitzondering van: 
1 opslagen en installatles, vallend onder artikel 41 van de Wet geluidhinder jo. artikel 2.4. 

van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, 
2 opslagen en ìnstallatíes, die plaats heboen binnen een risicovoiie inrichting; 

d. bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 4 Overzicht bedrijven met afwijkende milieucategoriemet 
uitzondering van: . 
1 bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder jo artiKel 24. van het 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer van de We1 Milieubeheer, 
2. risicovolle inrichtingen; , 

e kantoren; 
f maatschappelijke voorzieningen; 
g cultuur en ontspanning; 
h. recreatie; 
i. sport; 
j. dienstverlening; 
k. wonen (grondgebonden woningen en gestapelde woningen); 
r. bouwwerken van algemeen nut, 

echter met dien verstande dat de functies a tot en met j uitsluitend op de eerste 2 bovengrondse 
bouwlagen zijn toegestaan en dat deze functies tevens zijn toegestaan op ondergrondse 
bouwlagen Dit is niet van toepassing indien één van deze functies ten tijde van ter inzage legging 
van het ontwerp bestemmingsplan op de overige verdiepingen als bestaand is aan te merken 
volgens de laatst verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk De 
bestaande woonfunctie op het moment van ter inzage leggen van het bestemmingsplan en zoals 
is weergegeven in Bijlage 5 Bestaande woonfuncties binnen plangebied d.d. 06012011, dient te 
worden gehandhaafd; 

5.1,,2 Aanduidingen 
a. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie l' en zoals nader beschreven in Bijlage 3 

Register horecabedrijven binnen het plangebied . zijn de voor Centrum-Binnenstad' 
aanqewezen gronden mede bestemd voorde daarbij weergegeven functie(s); 

b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' en zoals nader beschreven in . • 
Bijlage 3 Register horecabedrijven binnen het plangebied zijn de voor Centrum-Binnenstad_: 
aangewezen gronden mede bestemd voor de daarbij weergegeven functie(s); . 

c. ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur' zijn de voor Centrum-Binnenstad' aangewez81l . 
gronden mede bestemd voor de huisvesting van meer dan 5 personen in onzelfstandige 
wooneenheid/eenheden; . 

d ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' zijn de voor 'Centrum-Binnenstad' aangewezen . : 
gronden mede bestemd voor zowel een ondergrondse als een bovengrondse parkeergarage' 

e. ter plaatse van de aanduiding 'religie' zijn de voor 'Centrum-Binnenstad' aangewezen gro[1den.' 
mede bestemd voor de daarbij weergegeven functie(s) 

f ter plaatse van de aanduiding: 
1 'detailhandel uitgesloten'; 
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2.. 'sport uitgesloten'; 
3 'recreatie uitgesloten' 
4. 'kantoor uitgesloten'; 
5. 'bedrijf uitgesloten', 

zijn deze functies niet toegestaan 

5.1.3 Bijbehorende voorzieningen 
De voor Centrum-Binnenstad' aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor. 
a. parkeer-, stallings- en verkeersvoorzieningen; 
b. groen- en speelvoorzieningen;; 
c kantines / restauratieve voorzieningen; 
d. ondersteunende horeca; 
e aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 
f. tuinen en erven; 
9 objecten voor beeldende kunst; 
h bed & breakfast tot maximaal 2 kamers; 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
voor zover deze behoren bij, en ondergeschikt zijn aan de onder 5.1 1 en 51.2 genoemde 
functies. 

5.2 Bouwregels 

5 .. 2,,1 Algemeen 
Bestaande bebouwing welke krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bouwwerk is opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar 
afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen Hieronder 
wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog moet worden opgericht 

5.2 .. 2 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a de gebouwen dienen binnen hetbouwvlak te worden gebouwd; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ondergeschikte delen van een bouwwerk, voor 

zover gelegen binnen het bestemmingsvlak, het bouwvlak overschrijden; 
c ten minste 80% van de voorgevel van een hoofdgebouw moet in de voorgevelrooilijn worden 

gebouwd; 
d. binnen het bouwvlak mag het bebouwingspercentage per bouwperceel 100 bedragen, tenzij 

ancers met de maatvoeringsaanduiding is weergegeven; 
e de bouwdiepte van het bouwvlak is op de verbeelding weergegeven. Hierbij geldt dat 

bebouwing in rneerdere bouwlagen gelegen achter een bouwdiepte van 12m en ter breedte van 
5m uit de zijdelingse perceelsgrens, in maximaal 1 bouwlaag mag worden opgericht Dit is 
niet van toepassing indien langs de zijdelingse perceelsgrens op het belendende perceel 
reeds bebouwing in meerdere bouwlagen aanwezig is over een grotere bouwdiepte dan 12m; 

f. de maximale bouwhoogte bedraagt 15 m, tenzij een andere bouwhoogte is weergeven 
g. de maximale goothoogte in de VODr- en achtergevelrooilijn is gelijk aan de maximale 

bouwhoogte, tenzij een andere goothoogte met een maatvoeringsaanduiding is weergegeven 
In dat geval geldt tevens de maximale dakhelling zoals met de maatvoeringsaanduiding is 
weergegeven; 

h. ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' mag de begane grondse bouw1aag niet 
worden bebouwd; 
het bouwen van ondergrondse bouwwerken binnen het bouwvlak is toegestaan 

5.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen binnen het bouwvlak en in het erf te worden 
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gebouwd; 
b.' aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uit maximaal één bouwlaag bestaan; 
c de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen in het erf mag niet meer 

dan bedragen dan 50% van de oppervlakte van het erf tenzij anders met de 
maatvoeringsaanduiding is weergegeven; 

d ten aanzien van de hoogte: 
1.. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen met een platte afdekking mag niet meer bedragen 

dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de hoofdbebouwing vermeerderd met een 
dakconstructie van maximaal 0,5 m, met een maximale totale hoogte van 4,5 m; 

2. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen met een platte afdekking mag ten hoogste 3 
m bedragen, tenzij anders met de maatvoeringsaanduiding is weergegeven; 

3 de goothoogle van aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een schuine kap mag ten 
hoogste 3 m bedragen en de bouwhoogte ten hoogste 4,5 m waarbij de dakhelling 
maximaal 450 mag bedragen, tenzij anders met de maatvoeringsaanduiding is 
weergegeven. Deze afschuining geldt niet: 

in die gevallen waarbij op het naastgelegen perceel in de perceelscheiding al een 
gebouw met een zeifde of hogere hoogte aanwezig is dan wel gelijktijdig wordt 
opgericht, 
ten aanzien van topgevels 

5.2.4 Bouwwerken van algemeen nut 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele besternmlnqsvlàk worden opgericht 

met uitzondering van de gronden gelegen voor de (verlengde) voorgevelrooilijn; 
b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m; ; 
c. de maximale oppervlal<te van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m'. 

5,,2.5 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 

verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op het onbebouwd erf niet meer dan 1 
m mag bedragen; 

b de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag in het bouwvlak en op het erf 
niet meer dan 3 m en in het onbebouwd erf niet meer dan 1 m bedragen 

5.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van: 
a, de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken geen 

gebouw zijnde ten behoeve van: 
1. een samenhangende straat- en bebouwingsbeeld; 
2 de verkeersveiligheid; 
3. de sociale veiligheid; 
4 de brandveiligheid; 
5. de milieusituatie; 
6 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

b werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verseers- en 
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen; 

c de vorm, afmetingen en plaatsing van de bebouwing boven een hoogte van 10 m boven het 
straatpeil in een strook ter diepte van 3 m achter de voorgevelrooilijn in verband met een 
goede ruimtelijke afstemming op het overwegend aanwezige straatbeeld; 

d. de vorm, de afmetingen en de plaatsing van de derde bouwlaag boven een hoogte van 6 m 
boven het straatpeil indien de maximale hoogte niet meer bedraagt dan 10 m, zulks in 
verband met een goede ruimtelijke afstemming op het overwegend aanwezige straatbeeld. 
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5.4 Afwijken van de bouwregels 

fi 5.4,1 Binnenplans afwijken t.b.v bouwen in het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 5.4.4 omgevingsvergunning 
venenen voor het binnenplans afwijken van: 
a het bepaalde in 5.2.2 onder f voor een bouwhoogte tot maximaal 15m.; 
b het bepaalde in 5.2.2 onder c, voor zover dit het stedenbouwkundige beeld ter plaatse ten 

goede komt; 
c. het bepaalde in 5.2,2 onder g ten behoeve van: 

1 de met de maalvoeringsaanduiding weergegeven goothoogte van hoofdgebouwen in de 
achtergevelrooilijn, onder voorwaarde dat de goalhoogte niet meer mag bedragen dan 
eenmaal de helft van de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde 
bouwblok, vermeerderd met 1 m, met een maximum van 15 m Bij het ontbreken van een 
tegenovertiggende achtergevelrooilijn geldt een maximum van 15 m; 

2, de met de maatvoeringsaanduiding weergegeven goothoogte van hoofdgebouwen in de 
voorgevelrooilijn, onder voorwaarde dat de goothoagte niet meer mag bedragen dan 
eenmaal de afstand tot de tegenoverliggende voorgevelrooilijn, vermeerderd met 1 m, met 
een maximum van 15 m Bij helontbreken van een tegenoverliggende voorgevelrooilijn 
geldt een maximum van 15 m 

d het bepaalde in 5.2,5 onder a voor de hoogte en situering van erfafscheidingen tot een hoogte 
van maximaal3 m; 

e, het bepaalde in 52.5 onder b voor de hoogte en situering van overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, tot een hoogte van maximaal10 m.: 

f. het bepaalde in 5 2 ~ onder b tot maximaaliS m hoogte ten behoeve van uitsluitend 
buitentrappen die op grond van brandveiligheidseisen moeten worden gerealiseerd 

I 
I· 
, 

I
' 

~ : 

I , 
, 

5.4 . .2 Binnenplans afwijken t.b.v .. bouwen in het onbebouwd erf 
Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 5AA omgevìngsvergunning 
verlenen vxx' het binnenplans afwijken van: 

a het bepaalde in 5 2 5,,: voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, die naar 
hun aard en bestemming op een onbebouwd erf toelaatbaar zijn, met een maximum van 5 m; 

b het bepaalde in 5..2.5 voor vlaggenmasten in het onbebouwd erf tot een hoogte van maximaal 
10 m; 

c. het bepaalde in 5.2.5 onder a voor de hoogte en situering van erfafscheidingen in het 
onbebouwd erf tot een hoogte van maximaal 3 m; 

d het bepaalde in 52.3 voor ondergrondse bouwwerken, zoals kelders en kelderingangen mits 
de bovenzijde daarvan niet hager gelegen is dan het straatpeil; 

e het bepaalde in 5.2. 3 onder a, voor erkers met dien verstande dat 
1. op de begane grond: 

de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de voorgevel bedraagt, 
• de diepte maximaal 1,5 m bedraagt, 

de hoogte één bouwlaag betreft of maximaal 3 m; 
2. op de eerste verdieping al dan niet in combinatie met bebouwing op de begane grond: 

• de breedte bedraagt maximaal 2/3 deel van de breedte van de voorgevel, 
de diepte bedraagt maximaal 0,90 m en 
de hoogte bedraagt -al dan niet in combinatie met bebouwing op de begane grond 
maximaal 2 bouwlagen; 

3 de uitbouw transparant moet worden uitgevoerd; 
4 op de perceelscheiding dan wel op maximaal 2 m uit de perceelscheiding sprake kan zijn 

van een ondoorzichtige wand; 
f. het bepaalde in 522 onder a" voer balkons en galerijen van rnaxirnaal t.ô m diepte; 
9 het bepaalde in 5 2 2 onder a, voor bouwwerken ten behoeve van gevelrenovatie met een 

maximum diepte van 0,10 m; 
h het bepaalde in 5.2.2 onder a, voor trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten en 

hijsinrichtingen; 

• • l 

• • • • • • 
II 
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i. het bepaalde in 5.2.2 onder a., voor reclametoesiellen en draagconstructies voor reclames. 

5.4.,3 Binnenplans afwijken t.b.v, bouwen op het erf 
Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 5A 4 omgevingsvergunning 
verlenen voor het binnenplans afwijken van: 

a. het bepaalde in 5.2.3 onder c voor de oppervlakte aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij 
andere gebouwen dan woningen (niet zijnde bedrijfswoningen), met dien verstande dat het erf 
geheel mag worden bebouwd, mits het bouwperceel blijft voldoen aan het bepaalde in artikel 
17 A; . 

b. het bepaalde in 52.3 onder d voor de bouw- en goothoogte van aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen bij andere gebouwen dan woningen (niet zijnde bedrijfswoningen), met een 
maximale bouwhoogte van 7 m; 

c, het bepaalde in 523 onder d voor de maximale dakhelling; 
d. het bepaalde in 5.2 3 onder b bij andere gebouwen dan woningen (niet zijnde 

bedrijfswoningen), voor bebouwing in meerdere bouwlagen; 
e het bepaalde in 5.2 3 onder c voor het bouwen van afhankelijke woonruimte ten behoeve van 

mantelzorg met inachtneming van hei bepaalde in artikel 5.61 met dien verstande dat 15 m2 

aaneengesloten onbebouwd terrein op het bouwperceel aanwezig blijft met een maximum van: 
1, 80 m2 mits de oppervlakte van het erf kleiner is dan 500 m2; 
2. 100 m2 mits de oppervlakte van het erf groter is dan 500 m2 en indien de volledige 

woonfunctie (woon-Jeetkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) op de begane grond wordt 
gesitueerd; ., 

f. het bepaalde in 5 2,5 onder b voor de opgenomen maximum hoogte voor andere bouwwerken 
geen gebouw zijnde tot een maximum hoogle van 5 m, voor antennes die van de voet af 
gemeten een hoogte hebben van meer dan 5 m, respectievelijk antennes, voor zover gelegen 
achter een woning of een ander gebouw, met een doorsnede groter dan 2 m en een hoogte 
van meer dan 3 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein; 

g de in 5 4 2 onder b, c, e, f, 9 genoemde ontheffingsbevoegdheden zijn van overeenkomstige 
toepassing op he! erf. 

5..4,,4 Voorwaarden 
Omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van de bouwregels kan slechts worden 
verleend indien: 

a de bebouwingskarakteristiek van de straat niet onevenredig wordt geschaad; 
b gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden beperkt; 
c de brandveiligheid niet onevenredig wordt aangetast; 
d. de milieusituatie niet onevenredig wordt aangetast 
e de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast; 
f, de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast; 
g de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond; 
h vanuit stedenbouwkundig oogpunt in beginsel rekening worden gehouden met evenluele 

zichthoeken vanuit belendende percelen 

5,,5 Specifieke gebruiksregels - I. 
I 
• I I 

5.5,1 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming Centrum-Binnenstad, 
wordt in elk geval gerekend: 

a het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke 
woonruimte; 

b het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan 5 personen in onzelfstandige 
wooneenheden (kamerverhuur} anders dan toegelaten op grond van 5,1.1 en 512 ; 

c, het gebruik van gronden en bouwwerken voor horecadoeleinden anders dan toegelaten op 
grond van 51 1 en 5,i.2; 
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• • d. het storten van puin en afvalstoffen, tenzij deze ter realisering en/of handhaving van de 
bestemming is; 

e" opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, 
machines en onderdelen hiervan, tenzij deze ter realisering en/of handhaving van de 
bestemming is; • • 5,,6 Afwijken van de specifieke gebruiksregels 

• 5,6,1 Binnenplans afwijken t.b.v. afhankelijke woonruimte (mantelzorgregeling) 
a, Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het 

bepaalde in 5.5 1 ten behoeve van het tijdelijk in gebruik nemen van een (vrijstaand) bijgebouw 
dan wel aan - of uitbouwen als afhankelijke woonruimte, mits: 
1. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg (zie ook onder 

b en c); 
2., er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder 

die van omwonende en bedrijven; 
3, maximale oppervlakte welke in aanmerking komt voor afhankelijke woonruimte 80 m2 

bedraagt In uitzonderlijke gevallen kan deze worden vergroot tot 100 m2 mits de 
oppervlakte van het erf groter is dan 500 m2 en indien de volledige woonfunctie 
(woon-/eetkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) op de begane grond wordt gesitueerd; 

4 de aanvrager een overeenkomst met de gemeente Ti!burg afsluit, waaruit blijkt dat de 
aanvraqer > en zijn rechtverkrijgenden middels een op te nemen kettingbeding - zich 
verplieht(en) de mantelzorgruimte niet afgesplitst van de woning aan derden te verkopen 
met daaraan ,gekoppeld een door de gemeente direct opeisbare boete van € 100000,-- bij 
niet nakoming. 

b. Naast de onder a gen~mde voorwaarden gelden als aanvullende voorwaarden dat: 
1 de zorgvrager deel gaat uitmaken van de huishouding van de mantelzorger(s); 
2 de zorgbehoefte minimaal 8 uur per week betreft en verder een periode van minimaal 3 

maanden zal beslaan; 
3. de mantelzorger(s) in staat is/zijn om minimaal 8 uur per week in de zorgbehoefte te 

voorzien en dat ook zal/zullen doen 
c Alvorens het bevoeqd gezag beslist op een verzoek om omgevingsvergunning wordt advies 

ingewonnen bij het Expertìsecentrum Familiezorg 
d. Het bevoegd gezag neemt in een te verlenen omgevingsvergunning op dat als de noodzaak 

van mantelzorg is komen te vervallen het gebruik van de betreffende ruimte als afhankelijke 
woonruimte wordt beëindigd en dit ook wordt gemeld aan de gemeente Tilburg en dat in da! 
geval indien die woonruimte een aan - of uitbouw betreft het keukenblok met de daarbij 
behorende leidingen dient te worden verwijderd of indien de mantelzorgruimte een (vrijstaand) 
bijgebouw betreft het keukenblok en de badkamerinrichting met bijbehorende leidingen dienen 
te worden verwijderd. 

-; 

• • 
• • .' ! 

• • • 5.6.2 BInnenplans afwijken t.b.v, horeca 1 
Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor he! binnenplans afwijken van net : 
bepaalde in 5.5.1 ten behoeve van het vestigen van een 'horeca van categorie l' indien er sprake 
is van situering aan en oriëntatie op één van de straten Nieuwlandstraat, Willem·1I straat, 
Stationsstraat, Heuvelstraat, Spoorlaan, Schouwburgring, Pieter Vreedeplein. Pieter Vreedestraat, 
Stadhuisplein, Stadhuisslraat, Monumentenstraat, Alexanderstraat of Juliana van Stolbergstraat 
onder voorwaarde dat: 
a.. door het verlenen van omgevingsvergunning geen onevenredige aantasting plaats vindt van de 

in de omgeving aanwezige functies, waarbij in het bijzonder de woonfunctie; 
b. vestiging van de functie horeca uitsluitend op de eerste bovengrondse bouwlaag is 

toegestaan; 
c het vestigen van de horeca past binnen het vastgestelde horecabeleid; 
d de nieuwe horecavestiging dient bij te dragen aan het realiseren van een evenwichtig 

horeca-aanbod; 
e er mag geen sprake zijn van ontoelaatbare publieks- en verkeersaantrekking, mede in verband 

II 
II 

• 
II 
~. 
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met eventueel reeds in de directe omgeving aanwezige horecavestigingen , 

5,6,,3 Binnenplans afwijken t.b.v. horeca 2 

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans atvv~ken van het 
bepaalde in 5,5,1 ten behoeve van het vestigen van een 'horeca van categorie 2' indien er sprake 
is van situering aan en oriëntatie op één van de straten Heuvelstraat, Spoorlaan, Schouwburgring, 
Pieter Vreedeplein, Pieter Vreedestraat, Stadhuispleín, Stadhuisstraat, Monumentenstraat, 
Alexanderstraat of Juliana van Stolbergstraat onder voorwaarde dat 
a door het verlenen van omgevingsvergunning geen onevenredige aantasting plaats vindt van de 

in de omgeving aanwezige functies, waarbij in het bijzonder de woonfunctie; 
b vestiging van de functie horeca uitsluitend op de eerste bovengrondse bouwlaag is 

toegestaan; 
c, het vestigen van de horeca past binnen het vastgestelde horecabeleid; 
d, de nieuwe horecavestiging dient bij te dragen aan het realiseren van een evenwichtig 

horeca-aanbod; 
e er mag geen sprake zijn van ontoelaatbare publieks- en verkeersaantrekking, mede in verband 

met eventueel reeds in de direde omge'.~ng aanwezige horecavesííqinqen. 

5,,6.4 Binnenplans afwijken t.b.v, onzelfstandige wooneenheden 
Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning venenen voor het binnenplans afwijk~n van het 
bepaalde in 5,5,,1 sub b ten behoeve van het maximaal aantal gehuisveste personen in 
onzelfstandige wooneenheden (kamerverhuur) - in een woning - indien: 
a. de betreffende woning zodanig is gesitueerd dat bewoning door ,meet dan 5 personen in 

onzelfstandige wooneenheden aanvaardbaar is, dit in relatie tot omliggenge woningen; 
b voldoende is of kan worden voorzien in parkeergelegenheid voor de bewoners van de 

betreffende woning; 
c. aannemelijk is dat op geen enkele andere wijze overlast wordt veroorzaakt 

5,,6.,5 Binnenplans afwijken aantal kamers t.b.v. bed & breakfast 
Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning venenen voor het oìnnenplans afwijken van het 
bepaalde in 5.1,3 onder h ten behoeve van het toestaan van bed & breakfast in maximaal 4 
kamers, 

5 .. 6.6 Binnenplans afwijken t.b.v. functies bouwlaag 3 tot en met 5 
Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het 
bepaalde in 5 .. 1 1 ten behoeve van het vestigen van de fundies a tot en met j op de bouwlagen 3 
tot en met 5 met dien verstande dat langs de volgende straten: Heuvelstraat, zuidzijde Pieler 
Vreedeplein, Pieter Vreedestraat en Juliana van Stolbergstraat afwijken uitsluitend mogelijk is ten 
behoeve van de fundie detailhandel zoals genoemd onder a. 

5,,6,,7 Binnenplans afwijken tb.v .. woonfunctie bouwlaag 1 en 2 
Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het 
bepaalde in 5 1.1 in verband met de te handhaven woonfunctie op de eerste 2 bovengrondse 
bouwlagen. 

5,,6.,8 Binnenwijks afwijken t.b,v. meest doelmatig gebruik 
He! bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het 
bepaalde in 5 5.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest 
doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

5,,7 Wijzigingsbevoegdheid 

5..7.1 Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van horeca 2 

a. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Centrum-Binnenstad' wijzigen -zodanig 
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I 

dat een aanduiding horeca van categoríe 2· wordt toegevoegd- indien er sprake is van 
situering aan en oriëntatie op één van de straten Nieuwlandstraat, WilIem-1i straat en 
Stationsstraat en onder voorwaarden dat: 
1 door het venenen van wijziging geen onevenredige aantasting plaats vindt van de in de 

omgeving aanwezige functies, waarbij in het bijzonder de woonfunctie; 
2. vestiging van de functie horeca uitsluitend op de eerste bovengrondse bouwlaag is 

toegestaan; 
3.. het vestigen van de horeca past binnen het vastgestelde horecabeleid; 
4. de nieuwe horecavestiging dient bij te dragen aan het realiseren van een evenwichtig 

horeca-aanbod; 
5. er mag geen sprake zijn van ontoelaatbare publieks- en verkeersaantrekking, mede in 

verband met eventueel reeds in de direele omgeving aanwezige horecavestigingen. 
b. Burgemeester en wethouders verklaren op de gewijzigde bestemming de regels van het plan 

van overeenkomstige toepassing 

I 
II 
II 
II 
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Algemene Voorwaarden DTlladelhoff v.o.f. 
De Algemene Voorwaarden DTZ Zadelhoff v.o.f. zijn van toepassing op alle 
rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens 
wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk dienen te zijn bevestigd. In de Algemene Voorwaarden DTZ Zadelhoff 
v.o.f. wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder 
opdrachtnemer: DTZ Zadelhoff v.o.f. 

DTZ Zadelhoff v.o.f. is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten 
vennootschappen. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 
en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DTZ Zadelhoff v.oJ. Alle 
bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de 
partners van DTZ Zadelhoff v.o.f. en alle overige personen die bij, voor of namens DTZ 
Zadelhoff v.o.f. werkzaam zijn. 

I Algemene bepalingen 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met 

betrekking tot onroerend goed. Voorzover niet anders blijkt wordt onder 
onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten 
daarop. 
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is 
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde 6. van die 
opdracht aan DTZ Zadelhoff v.oJ. verschuldigd zijn. 
In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip 
waarop DTZ Zadelhoff V.O.f. van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel 

2. 

3. 

11.20 is van overeenkomstige toepassing. 
4. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten en andere gemaakte 

kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere 
reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en DTZ 
Zadelhoff v.o.f. anders overeenkomen. Opdrachtgever en DTZ Zadelhoff v.o.f. 
kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en 
overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever worden 
gefactureerd. 
Een aan opdrachtgever verzonden deelaratie dient binnen 14 dagen na 
factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan of zoveel eerder of later als 
door partijen schriftelijk wordt overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling 
zalopdrachtgever nog éénmaal schriftelijk worden verzocht tot betaling over 
te gaan, waarna opdrachtgever in verzuim is zonder dat verdere aanmaning of 
ingebrekestelling door DTZ Zadelhoff v.o.f. is vereist. In geval van verzuim is 
opdrachtgever aan DTZ Zadelhoff v.o.f. een rentepercentage verschuldigd over 
het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende 
wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Buitengerechtelijke en gerechtelijke 
incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever, waarbij de hoogte van 
deze kosten tenminste 15% van het openstaande bedrag per opdracht bedraagt. 
Bij het inschakelen van derden zal DTZ Zadelhoff v.o.f. zoveel als mogelijk overleg 
met de opdrachtgever voeren. DTZ Zadelhoff v.o.f. is niet aansprakelijk voor enige 
tekortkoming van deze ingeschakelde derden. DTZ Zadelhoff v.o.t is eveneens 
niet aansprakelijk indien -een deel van- de opdracht buiten Nederland wordt 
uitgevoerd door DTZ Zadelhoff v.o.f. of DTZ aangeslotenen. 
Indien opdrachtgever suggesties heeft hoe DTZ Zadelhoff haar dienstverlening 
kan verbeteren of opmerkingen heeft over de uitvoering van (een onderdeel 
van) de opdracht tot dienstverlening en/of taxatie van DTZ Zadelhoff v.o.f., kan 
opdrachtgever dat melden bij de contactpersoon of de directie onder wiens 
verantwoordelijkheid de opdracht tot dienstverlening/ taxatie opdracht wordt 
uitgevoerd. 

8. Indien opdrachtgever van mening is dat niet of op onvoldoende wijze vervolg 
wordt gegeven aan de gedane suggesties of opmerkingen dan kan opdrachtgever 
deze desgewenst schriftelijk voorleggen aan de Compliance Officer. 

5. 

6. 

7. 

II Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten Opdracht 
1. Onder opdracht wordt voorzover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een 

opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen 
van een overeenkomst inzake onroerend goed en het verlenen van overige 
advieswerkzaamheden. 
DTZ Zadelhoff v.o.f. draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie 
omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en 
de gebruikelijke gang van zaken bij transacties/adviezen met betrekking tot 

2. 

3. 
onroerend goed. 
Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn 
opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking: 

bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde 
overeenkomst te komen; 
inschatting van de waarde(n) van het desbetreffende onroerend goed; 
besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van 
belang zijnde aspecten; 
advies over en het voeren van onderhandelingen; 
begeleiden bij de afwikkeling. 

DTZ Zadelhoff v.o.f. onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met 
betrekking tot een onroerend goed terzake waarvan zij reeds opdracht heeft van 
een andere opdrachtgever. Zodra uit een lopende opdracht voortvloeit dat DTZ 
Zadelhoff v.o.f. aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot 
onroerend goed ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere 
lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, 
terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het 
belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt DTZ Zadelhoff v.o.f. met 
elk van deze opdrachtgevers. In overleg met DTZ Zadelhoff v.o.f. wordt aan 
de opdrachtgevers de keuze gelaten voor welke opdrachtgever DTZ Zadelhoff 
v.o.f. terzake die desbetreffende transactie zal blijven optreden en aan welke 
opdrachtgever DTZ Zadelhoff v.oJ. de haar verleende opdracht met betrekking 
tot die desbetreffende transactie zal teruggeven. In het geval de opdrachtgevers 
terzake geen keuze kunnen maken, is DTZ Zadelhoff v.o.f. bevoegd om te kiezen. 
De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan DTZ Zadelhoff v.o.f. in tot het 
sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen 
echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt. 

6. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die DTZ Zadelhoff v.o.f. bij het 
vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen 
doorkruisen. 
De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan 
DTZ Zadelhoff v.o.f., behoudens in het geval schriftelijk andere afspraken zijn 
gemaakt. Hij brengt buiten DTZ Zadelhoff v.o.f. om geen overeenkomst tot stand 
en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Gegadigden, waaronder zittende 
huurders, zullen door de opdrachtgever worden doorverwezen naar DTZ Zadelhoff 

4. 

5. 

7. 
v.o.f. 
Indien een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, 
zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van 
toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze opdrachtnemers 
overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage 
verschuldigd, behoudens in zoverre met één of meer van deze opdrachtnemers 
daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. 
Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Deze eindigt onder meer door: 

vervulling; 
intrekking door de opdrachtgever; 
teruggaaf door DTZ Zadelhoff v.o.f. 

DTZ Zadelhoff v.o.f. heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst 
tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de 
opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de 
opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan 
de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een 
tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende 
of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan 
afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door DTZ Zadelhoff v.o.í, is slechts 
mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval 
beschouwd: 

de onder artikelllA, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie; 
verstoring van de relatie tussen DTZ Zadelhoff v.o.f. en opdrachtgever. 

Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, met 
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging of opschorting 
van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig 
het bepaalde in artikelll.1B, 19 en 20. Na het einde van de opdracht kunnen 
courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikell1.11. 
Indien de opdrachtgever besluit het object wederom in eigen gebruik te nemen of 
aan een aan hem gelieerde onderneming in gebruik te geven is de opdrachtgever 
courtage verschuldigd. 

8. 

9. 

Courtage 
la. De opdrachtgever is aan DTZ Zadelhoff v.o.f. courtage verschuldigd indien tijdens 

de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af 
van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur, verhuur in plaats van verkoop 
of verhuur cq. verkoop van andere beschikbare ruimte(n) dan waarop de opdracht 
betrekking heeft). Partijen zullen in die gevallen met elkaar in overleg treden over 
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de hoogte van de courtage, waarbij als uitgangspunt dient te worden genomen de 
in de branche voor die transacties gebruikelijke tarieven. 
Dit geldt ook indien tijdens de looptijd van de opdracht het object wordt 
geveild. De courtage is ook verschuldigd als de uiteindelijk tot stand gekomen 
overeenkomst niet het gevolg is van door DTZ Zadelhoff v.o.f. verleende diensten. 

11. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst 
weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is 
van handelen in strijd met artikell1.6 of de overeenkomst tot stand komt met 
kandidaten die reeds bekend waren tijdens de opdrachtperiode. Dit wordt, 
behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot 
stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht 
eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de 
intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden 

zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop DTZ Zadelhoff v.o.f. de 
schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht 
eindigt. 

12. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der 
partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van DTZ 
Zadelhoff v.o.f. op courtage onverlet. 

13. De courtage die opdrachtgever aan DTZ Zadelhoff v.o.f. verschuldigd is wordt 
vastgelegd in de tot stand gekomen opdracht. 
Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand 
gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de 
overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan 
tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen DTZ Zadelhoff v.o.f. en de 
opdrachtgever zijn overeengekomen. 

14. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het 
door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het 
onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan 
de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de 
opdracht geen verdere voortgang vindt. 

15. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een 
overeenkomst. zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage 
verschuldigd. 
De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door 
hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen. 

16. Ingeval DTZ Zadelhoff v.o.f. door toedoen van haar opdrachtgever niet kan 
vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij 
het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag 
berekende courtage verschuldigd. 

17. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen 
van de overeenkomst. Bij koop en verkoop kan dat zijn bij notarieel transport. 
Partijen kunnen ook anders overeenkomen. In alle andere gevallen komt de 
overeenkomst tot stand op de momenten zoals beschreven in de artikelen 11.8 
en 11.14, tenzij partijen in die gevallen ook anders overeenkomen. De kosten zoals 
omschreven in artikelll.18 kunnen tussentijds gefactureerd worden. 

Kosten en vergoeding 
18. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die DTZ 

Zadelhoff v.o.f. ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Te denken valt daarbij 
o.a. aan promotiekosten (waaronder inbegrepen kosten voor projectborden, 
advertentiekosten, lichtdrukkosten van tekeningen, (kleuren) brochures e.d.) 
en verschotten (kosten die worden betaald aan derden zoals bijv. kosten voor 
de precariorechten of kosten van een overheidsinstantie of het Kadaster voor 
informatie die wordt opgevraagd). Ten aanzien van het maken van promotiekosten 
en de omvang ervan dient DTZ Zadelhoff v.o.f. tevoren met haar opdrachtgever 
overleg te plegen. De verschuldigdheid geldt eveneens als de opdracht wordt 
opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins. 

19. Onverminderd het in artikelll.18 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht 
tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan DTZ Zadelhoff v.o.f. een 
vergoeding verschuldigd. 
Deze vergoeding is, behoudens andere afspraak, gelijk aan 20% van de courtage 
passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste EUR 
5.000,-, te vermeerderen met BTW. 

20. Opdrachtgever en DTZ Zadelhoff v.o.f. kunnen, indien daartoe aanleiding is, het 
bepaalde in artikelll.19 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de 
opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt. 

21. Indien DTZ Zadelhoff v.o.f. ingevolge het bepaalde in artikelll.4 de opdracht aan 
één van beide opdrachtgevers teruggeeft is de opdrachtgever aan wie de opdracht 
is teruggegeven aan DTZ Zadelhoff v.o.f., in goed overleg met deze opdrachtgever, 
een redelijke vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment verrichte 
werkzaamheden. 

III Taxatie 
1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot 

het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. 
Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een 
bouwkundige keuring in. 
Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke 
omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het 
gevraagde oordeelover de waarde(n) en de soort daarvan, een aanduiding 
van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel al dan niet rekening 
is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. 
Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. Indien hij daarvoor de 
schriftelijke toestemming heeft verkregen van DTZ Zadelhoff v.o.f., mag de 
opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit, ter inzage geven of ter beschikking 
stellen aan derde(n). DTZ Zadelhoff v.o.f. aanvaardt alleen ten opzichte van 
de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Een 
toestemming tot het ter inzage geven of ter beschikking stellen van het rapport of 
gegevens daaruit aan derde(n), impliceert op geen enkele wijze een aanvaarding 
van verantwoordelijkheid ten opzichte van deze derde(n). De opdrachtgever is 
gehouden de derde(n) hiervan in kennis te steilen. 
Bij een opdracht aan meer opdrachtnemers gezamenlijk brengen zij gezamenlijk 
rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. 
Slagen de opdrachtnemers er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan 
treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport 
waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen. 

2. 

3. 

IV Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid van DTZ Zadelhoff v.o.f. is beperkt tot directe 

verrnagensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende gevalonder 
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DTZ wordt uitbetaald, te 
vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke 
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van DTZ 
Zadelhoff v.o.f. komt. DTZ Zadelhoff v.o.f. heeft een in de branche gebruikelijke 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
In geval van een collegiale opdracht is DTZ Zadelhoff v.o.f. niet aansprakelijk voor 
schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins 
welke door een collega-makelaarCskantoor) veroorzaakt is bij de uitvoering van 
de opdracht. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze Algemene 

2. 

Voorwaarden boven die van de collega-makelaar. 
Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt indien opdrachtgever niet 
binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten 
ontdekken, schriftelijk bij DTZ Zadelhoff v.o.f. melding heeft gedaan van de 
tekortkoming. Daarvan is in ieder geval sprake indien de melding niet binnen één 
jaar na ontdekking is gedaan. 

4. Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies 
vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens DTZ Zadelhoff v.o.f. ter zake schade 
ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van DTZ Zadelhoff v.o.f. bij 
de uitvoering van de overeenkomst. 
Opdrachtgever is jegens DTZ Zadelhoff v.o.f aansprakelijk voor directe schade die 
DTZ Zadelhoff v.o.f lijdt door onjuist- of onvolledigheden in door opdrachtgever 

3. 

5. 

verstrekte gegevens. 

V Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
1. Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat zij op 

geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/ of financieren 
van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (WWFT). 
Opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van 2. 

3. 
activiteiten die in strijd zijn met de WWFT. 
Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te 
stellen die DTZ Zadelhoff v.o.f. redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen 
aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de WWFT. 

VI Toepasselijk recht 
Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en DTZ Zadelhoff v.o.f. is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 
bevoegde Nederlandse rechter. 

De Algemene Voorwaarden van DTZ Zadelhoff v.o.f. zijn laatstelijk op 8 februari 2012 
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 15/2012. 


