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Inleiding
Pandeo is een vastgoedorganisatie die bestaat uit makelaars, taxateurs en bouwkundige
Ons doel is het leveren van de juiste informatie en adviezen om het optimale onderhandelingsresultaat
te bereiken, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.
Kortom, wij leveren de bouwstenen voor uw eigen besluiten. Dat kan een advies of taxatierapport
zijn; in dit geval een aankooprapport. U als opdrachtgever moet uiteindelijk de beslissing nemen.
Wij willen u daarbij ondersteunen met onze vakkennis en ervaring.

Wij hechten zeer aan vakkundigheid; als professionals zijn wij daarom ingeschreven in de registers
die bij ons vakgebied horen: Vastgoedcert, VGM (Vastgoed Management),
BBI (Brancheorganisatie voor Bouwkundige Inspectiebureaus). Naast vakkennis zijn ook integriteit
en betrouwbaarheid vaste waarden voor ons. U moet namelijk op ons oordeel kunnen vertrouwen.

Tevens zijn we ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert en Nederlands Register Vastgoed Taxateurs;
gecertificeerd in de Kamer Wonen/MKB (dragen de titel RMT) en in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (de titel RT).
De Stichting is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en
taxateurs in onroerende zaken, verdeeld over Kamers. Alle geregistreerde voldoen aan hoge
opleidingseisen en dienen in het bezit te zijn van een theorie- alsmede een praktijkdiploma. Per
Kamer gelden verschillende certificatievoorwaarden. Gecertificeerde bij de Stichting VastgoedCert
worden onafhankelijk getoetst door KEMA, waarmee zij aantoonbaar over de benodigde
vaktechnische bekwaamheden beschikken.

Werkwijze
De taxateur/makelaar maakt een afspraak met de verkoper van de woning om deze op te nemen.
De hele woning en omgeving wordt geïnspecteerd: materiaal, straat, buurt, verkeer enz. Een en ander wordt
in het rapport uiteengezet. Uiteindelijk krijgt u een rapport dat inzicht geeft in de soort woning en in de waarde
van de woning. U leest het rapport na ontvangst goed door. Na een dag neemt de taxateur/makelaar contact met u op
om het nader te bespreken en of er vragen zijn.

Heeft u al eerder vragen? Dan zijn wij uiteraard telefonische bereikbaar onder nummer: 065578048.

Met vriendelijke groet,

Aad Hof
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Woongegevens
Van de woning worden alle feitelijke kenmerken opgenomen en
overzichtelijk in het rapport opgenomen. Zoals de omschrijving,
type, buurtgegevens, kadastrale aanduiding en de oppervlakte,
door de taxateur overzichtelijk beschreven.

Nadere omschrijving van het object.
Bovenwoning met berging op zolder, het pand bestaat uit 4 woningen met zolder verdieping (bergingen).

Algemene woninggegevens:

Adres Voorbeeldstraat 17-II-III Vraagprijs 375.000€

Postcode/Plaats 1064 ED  Amsterdam Bouwperiode/-jaar 1920

Woning type bovenwoning Aantal kamers 4
Bijzondere woning type appartement

Afmeting tuin n.v.t. Achterom n.v.t.

Tuinligging n.v.t. Terras/balkon ligging Zuid-West

Zonligging
Het balkon is gunstig gelegen, vooral in de namiddag veel zon. Balkon voorzijde in de morgen veel zon

Kadastrale gegevens:
Eigendom recht van erfpacht Gemeente Amsterdam

Sectie C Nummer 6384  A4

Perceeloppervlakte n.v.t.

Oppervlakte:
De gebruiksoppervlakte behoort door de verkopende makelaar te zijn gemeten conform
de meetnorm NEN 2580. De taxateur heeft de oppervlakte nagemeten, zodat u weet
hoeveel m2 u koopt conform de meetnorm NEN 2580.

Woonoppervlakte 98 Externe bergruimte 15

Gebouwgebonden 12 Inhoud 320
buitenruimte

Overige inpandige 0
ruimte

Zijn er afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de opgave van de verkopende makelaar?
De verkopende makelaar geeft een woonoppervlakte aan van 110 m2, dit is echter onjuist.
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Buurtgegevens
Als men vraagt wat zeer belangrijk is bij de aanschaf van de woning dan zegt men: ''Locatie''.
Daarom is een goed onderzoek van de buurt belangrijk. Wat voor een buurt is het? Is er veel gerenoveerd?
Is de woning een goede investering? Hoe is het verkeer? Hoe is de groenvoorziening? Allemaal vragen die van
groot belang zijn bij het maken van een koopbeslissing.

Omschrijving buurt:
Gelegen in de wijk 'Oud West'. De wijk is zeer gewild vanwege de karakteristieke panden
en de gunstige ligging en voorziening.

Voorziening buurt:
Op loopafstand van winkels, scholen, recreatie, horeca, parken. Het centrum is op circa 15 min. fietsen.

Verhouding koop- / huurwoning buurt:
De wijk bestaat uit merendeels uit koopwoningen. De woningen zijn voldoende onderhouden.

Directe buren (gezinssamenstelling, overlast van huisdieren, bijzonderheden).

Links Onder
Een jong stel zonder kinderen. Een stel met een jong kind.
Rechts Boven
Ouder echtpaar met hond en twee katten. Een stel zonder kinderen.

Ervaart de eigenaar van de woning enige vorm van overlast?

Bestemming woning?
Woning.

Wat zijn de bestemmingen van de aangrenzende percelen?
Schuin aan de overkant een MBO school.
Aan de achterzijde soortgelijke woningen.
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Bouwkundige aspecten
De bouwkundige staat is belangrijk voor de waardering van de woning. Voordat u de woning aankoopt
wilt u weten of er onderdelen zijn die na de koop extra aandacht vereisen.

Algemene indruk:
Het pand is redelijk onderhouden, het schilderwerk is slecht, de voegen zijn
 nog origineel. De binnenafwerking is standaard, sanitair en keuken zijn gedateerd.

Constructie en materialen:

Type fundering paalfundering Staat fundering voldoende

Staat gevels voldoende Aanwezigheid scheuren enkele gerepareerd

Type muren steens Gehorig nee

Type kozijnen hout/kunststof Staat kozijnen matig

Staat buitenschilderwerk slecht Uitgevoerd in jaar 2008

Type begane grondvloer hout Type verdiepingsvloer hout

Type zoldervloer hout

Schoorsteenkanaal ja Staat kanaal voldoende

Installatie:

Staat leidingwerk voldoende Staat elektra voldoende

Aantal groepen 7 Voldoende groepen ja

Staat riolering voldoende Aanwezigheid septitank nee

Bouwjaar cv-installatie 1999 Staat cv-installatie onvoldoende

Overige:

Staat opstallen voldoende Afwerking/conditie binnen onvoldoende

Is reeds een bouwkundige keuring door de verkoper uitgevoerd? ja
Opmerking bouwtechnische keuring:
Keuring is uitgevoerd door Combibouw, er staat een stelpost in voor direct noodzakelijk onderhoud van  € 7500,=

Advies voor het uitvoeren van een bouwtechnische keuring? nee
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Energie:

Isolatie dubbelglas

Energielabel:
Een energielabel geeft aan of een woning goed of slecht is geïsoleerd; dit wordt aangegeven met een letter.
Heel goed is letter A++ en slecht is letter G. De letter is gekoppeld aan een energie-index, deze wordt berekend
op basis van de bouwkundige eigenschappen en gebouwgebonden installaties. Wanneer er geen energielabel
aanwezig is, dan maakt de taxateur een inschatting van het energielabel.

Energielabel aanwezig ja Schatting n.v.t.
Energieklasse D  energie-index is 1,61-2,00
Einddatum 2016

Foto's bijzonderheden:
Dit zijn enkele zaken die de taxateur zijn opgevallen. Deze kunnen van invloed zijn op de aankoopstrategie.

badkamer gedateerd parketvloer met donkere vlekken

enkele originele delen aanwezig randbalken rot
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Juridische documenten en andere zaken

Dit zijn juridische stukken en zaken die de taxateur tijdens
de woningopname en via email in zijn bezit krijgt.
Deze kunnen van invloed zijn op de aankoopstrategie.

Mogelijk aanwezige stukken zijn de kadastrale gegevens, woningbrochure inclusief lijst van zaken, vragenlijst,
stukken van de Vereniging van Eigenaren, milieufax, bijzonderheden, eigendomsbewijs, splitsingsakte,
splitsingsmodelreglement, akte van uitgifte in erfpacht en akte van uitgifte in opstalrecht. Deze stukken
worden per mail naar u verzonden.

Inzicht in de waarde:
De marktwaarde is een geschat bedrag waartegen een vastgoedobject
dat op de dag dat de waarde ervan wordt bepaald, zou worden overgedragen
door een  bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper die op een
gepaste  afstand van elkaar staan, na een behoorlijke marketing en waarbij
de partijen met kennis van zaken, voorzichtigheid en zonder dwang zouden
hebben gehandeld (definitie marktwaarde).

De markwaarde is belangrijk voor het bepalen van de aankoopstrategie. Deze kan bepaald worden door
verschillende taxatiemethode, namelijk:

De vergelijkingsmethode: vergelijkbare objecten worden vergeleken met de woning. Hierbij worden plus-
en minpunten van de woning bij elkaar opgeteld (denk aan grootte, dakkapel, aanbouw, luxe keuken/badkamer,
isolatievoorzieningen, aanbiedingstijd enz.).

Historische bouwkosten methode: de bouwkosten worden gecorrigeerd volgens de wijziging van het
prijsindexcijfer van de bouwkosten.

Residuele-waarde methode: deze methode is in principe alleen van toepassing bij de waardebepaling
van een perceel grond met een mogelijkheid tot projectontwikkeling.

Verkoopgegevens huidige woning:
Aantal dagen in de verkoop (incl. evt. intrekking):
in de verkoop sinds: 01-01-2014, de woning is in mei 2013 een paar maanden van de markt geweest en

vanaf 01-10-2013 weer terug in verkoop genomen. Totaal staat de woning dus langer te koop.
prijswijzingen: De woning is 1x in prijs verlaagd van € 390.000,= naar € 380.000,=

Er is veel soortgelijke aanbod in de wijk? ja

Historie:
datum aangekocht: 19-8-2014
koopsom € 380.000

blad 7 paraaf

           .



Referentiepanden:
De taxateur heeft toegang tot verschillende databases; het Kadaster, NBWO, Midas, Calcasa, Ortec Finance
Hierin zijn alle gegevens van verkochte woningen bij u in de buurt opgeslagen.

Bakkerstraat 24-II
Datum verkocht 15-2-2018 Bouwjaar 1925
Woonoppervlakte 75 Perceeloppervlakte n.v.t.
M2 prijs € 5.600 Transactieprijs € 420.000
Opmerking   ± zelfde oppervlakte, locatie en bouw, is vergelijkbaar.

Parelstraat 25-III
Datum verkocht 1-4-2018 Bouwjaar 1925
Woonoppervlakte 80 Perceeloppervlakte n.v.t.
M2 prijs € 6.125 Transactieprijs € 490.000
Opmerking oppervlakte is kleiner, ± zelfde locatie en bouw, is vergelijkbaar.

Marelstraat 145-I
Datum verkocht 1-1-2019 Bouwjaar 1925
Woonoppervlakte 90 Perceeloppervlakte n.v.t.
M2 prijs € 5.667 Transactieprijs € 510.000
Opmerking geen verdere toelichting gezien de geringe afwijking.

Getaxeerde marktwaarde:
De getaxeerde marktwaarde van de woning is:
€ 410.000
Motivatie:
Er staan in Voorbeeldstraat weinig woningen in de verkoop, daardoor wordt er vaak boven de vraagprijs geboden.
Courantheidsindex:
In de barometer ziet u hoe populair de woning is ten opzichte van andere woningen in de buurt. De index
is een schatting van de taxateur en wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen dat de woning in de
verkoop staat, vraagprijsverloop en vergelijkbaar aanbod.
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Opmerkingen /  vragen
- het buitengebeuren is voor de VVE; deze bestaat uit 4 leden
- informeer bij de VVE of er geld in kas is en of er reserveringen worden gedaan
- er rusten geen aanschrijvingen van de gemeente op het pand (info makelaar)

VERWARMING / DIVERSE INSTALLATIE
- een cv-ketel gaat ± 15 jaar mee; deze cv-ketel is dus technisch verouderd

FUNDERING
- het pand en de belendende panden staan er redelijk "strak" bij

GEVEL
- na gevelreiniging kan men hydrofoberen omdat de natuurlijke bescherming (vuil, algen enz.) is verwijderd
  en de gevel dan niet meer waterdicht is

BRANDVEILIGHEID
- schoorsteenvegen i.v.m. de opstalverzekering en koolmonoxidevergiftiging (moet jaarlijks gedaan worden)
- cv-ketel controleren i.v.m. koolmonoxidevergiftiging (moet jaarlijks gedaan worden)
- rookmelders (± €15,=) plaatsen op verschillende locaties en een CO indicator (± €25,=) plaatsen

Doel van de opname:
Deze opname is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het object ten behoeve van de aankoop
van de genoemde woning.

Aansprakelijkheid:
De opname is uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. Er wordt geen
verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik door anderen dan opdrachtgever voor zover deze
onder 'opdrachtgever' en 'doel van de opname' zijn genoemd.

Bouwtechnische aspecten:
De bouwtechnische aspecten van de woning geven een globale weergave van de visuele waarneming van
de taxateur. Hierbij is geen gebruik gemaakt van speciale apparatuur en het is ook geen bouwkundig rapport.
De taxateur is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen ervan.

Voorbehouden:
Ondanks dat grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van het aankooprapport, wordt voor de
onjuistheid van de vermelde gegevens door Pandeo noch de taxateur enige aansprakelijkheid aanvaard.
De gegevens, bedragen, jaartallen, omschrijving etc. kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht door
verkopende makelaar of eigenaar. Door Pandeo wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behalve waar
de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft
op uitkering.

blad 9 paraaf

           .


