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Rapport samenvatting | Commercieel

Dossiernummer: 21008

VMS taxatienummer: 64448828

Taxatienr opdrachtgever: 400000014701

Complex: Spoorstraat 1 te Harlingen - 2022 Q4

Adres: Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen

Eigenaar: Stichting S5 Forum Fonds

Type eigendom: Eigendom

Perceeloppervlakte: 7.020 m²

Object

Type object: Commercieel

Oorspronkelijk bouwjaar: 2012

Meest recent renovatie jaar: 2021

Monument: Nee

Totaal BVO m² of stuks: 2.752

Totaal VVO m² of stuks: 2.614

Verhouding VVO / BVO: 1:1,05

Parkeerplaatsen binnen: -

Parkeerplaatsen buiten: -

Marktwaarde per m²: € 3.068

Waardering

Opdrachtgever: ING Bank N.V. 

Contactpersoon: Dhr. M.G.F. Langlois van den Bergh

Doel taxatie: (Her)financiering

Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT

Waardepeildatum: zaterdag 31 december 2022

Marktwaarde kosten koper: € 8.019.907

BAR | Kap. markt/herz. huur 
kk: 5,2 % | 19,2 

BAR | Kap. contracthuur kk: 4,5 % | 22,3 

Kengetallen

Markt/herz. huur: € 418.240

Netto markt/herz. huur: € 389.960

Correctie meer- en minderhuur: -€ 89.095

Exploitatielasten % markt/herz. huur: 6,8 %

Exploitatielasten excl canon: € 28.280

Exploitatiekosten incl. eventuele canon: € 28.280

Contracthuur: € 359.415

Leegstand % markt/herz. huur: 0,0 %

Aantal huurders: 1

Gem. restduur contracten jr: 8,3

Markt beoordeling Score

Courantheid verkoop: Goed

Courantheid verhuur: Goed

Gebruik beoordeling Score

Huidige verhuursituatie: Goed

Alternatieve aanwendbaarheid: Redelijk

Het object is per 31-12-2022 getaxeerd op: 

EUR 8.000.000
Marktwaarde kosten koper
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A OPDRACHT

A.1 OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever: ING Bank N.V. 

Ter attentie van: Dhr. M.G.F. Langlois van den Bergh

Adres: Bijlmerdreef 24, 1102CT te Amsterdam

Telefoonnummer:

E-mailadres opdrachtgever: ref.propertydata.valuations@ing.com

A.4 VERKLARINGEN TAXATEURS INZAKE OPDRACHTVERSTREKKING

Opdrachtdatum: woensdag 8 februari 2023

Toelichting opdrachtverstrekking
Deze taxatie is uitgevoerd conform de afspraken zoals vastgelegd in de opdrachtbrief getekend op 08-02-2023, met onderwerp 
Opdrachtbrief Stichting S5 Forum Fonds / TV-691 / REF NW+M

Opdrachtvoorwaarden
Geen bijzonderheden. 

Dossiervorming
Met ondertekening van de opdrachtbrief is door de opdrachtgever bevestigd dat de door of namens hem verstrekte informatie volledig en 
juist is.
De taxateur heeft de plausibiliteit van de beschikbaar gestelde informatie, voor zover mogelijk, proberen vast te stellen. Mocht blijken (of 
een sterk vermoeden bestaan) dat de beschikbare informatie niet volledig en/of onjuist is wordt hiervan in deze rapportage melding 
gemaakt. Dit geldt ook als de uitvoerend taxateur aanpassingen maakt op de broninformatie.

Interne kwaliteitsborging
JLL heeft een interne procedure voor kwaliteitsmanagement op basis van ISO 9001.

De taxateurs volgen het Regelement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT dat de vereisten bevat waaraan de taxatieopdracht en het daaruit 
voortvloeiende taxatierapport minimaal moeten voldoen. Deze vereisten richten zich tot de geregistreerde taxateur die daarvoor 
onderworpen is aan de tuchtrechtspraak en het doorlopend toezicht van het NRVT.

In geval van een klacht van een opdrachtgever geldt de tuchtrechtspraak van het NRVT. Het NRVT tuchtcollege toetst uitsluitend aan de 
NRVT-regelgeving. Daarnaast hanteert JLL de klachtafhandelingsprocedure van de RICS.

A.3 CONTROLEREND OF TWEEDE TAXATEUR

Naam organisatie: Jones Lang LaSalle B.V.

Controlerende / tweede taxateur: Thibaud Swagemakers MSc RT

Adres: Parnassusweg 727, 1077 DG te Amsterdam

Telefoonnummer: 0205405400

E-mailadres: Thibaud.swagemakers@eu.jll.com

Lid van / aangesloten bij: NRVT RT353933936

Ingeschreven in het register onder nummer: RT353933936

A.2 OPDRACHTNEMER EN UITVOEREND TAXATEUR

Naam organisatie: Jones Lang LaSalle B.V.

Uitvoerend taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT

Adres: Parnassusweg 727, 1077 DG te Amsterdam

Telefoonnummer: 020-5405400

E-mailadres: aileen.kleemans@eu.jll.com

Lid van / aangesloten bij: NRVT 
RICS

Ingeschreven in het register onder nummer: RT838200575
RICS 6917742
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Roulatie
De taxateur is conform het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT niet meer dan zes jaar en/of 12 keer achtereenvolgens bij de taxatie 
van dit object betrokken. JLL VA is niet meer dan negen jaar en/of 24 keer achtereenvolgens betrokken bij de taxatie van dit object.

Onafhankelijkheid
De taxateur verklaart dat bij het uitvoeren van de taxatie is voldaan aan de fundamentele beginselen van objectiviteit en 
onafhankelijkheid. De objectiviteit en onafhankelijkheid van taxateur wordt gewaarborgd door naleving van de Algemene gedrags- en 
beroepsregels van de NRVT.

Zowel de IVS ethische code als de ethische code van JLL bevatten voorschriften die ingaan op hoe professionals moeten omgaan met 
het houden van financiële belangen in cliënten. Het is verboden (geborgd middels de code of conduct) voor medewerkers van JLL om 
financiële banden en belangen te hebben in vastgoed gerelateerde bedrijven ofwel zelf direct in vastgoed te beleggen.

Er is geen financiële afhankelijkheid bij het uitvoeren van deze specifieke taxatieopdracht. Zowel de jaarlijkse omzet van JLL VA als de 
totale inkomsten uit honoraria van overige dienstverlening van JLL aan één opdrachtgever, inclusief de aan de opdrachtgever gelieerde 
bedrijfsonderdelen, bedraagt niet meer dan 25% van de totaalomzet.

De vergoeding die JLL VA ontvangt voor haar taxatiewerkzaamheden is niet afhankelijk van de hoogte van de uitkomst van de taxaties.

De taxateur ziet geen bedreigingen voor het onafhankelijk en objectief kunnen uitvoeren van de opdracht en concludeert dat geen 
aanvullende maatregelen nodig zijn om de opdracht te kunnen accepteren.

De organisatie hanteert “Chinese Walls” die ongepaste beïnvloeding of informatie-uitwisseling tussen de verschillende afdelingen binnen 
de organisatie voorkomen.

Educatie en routine (Verklaring marktkennis en ervaring)
De taxateur voldoet aan de criteria voor permanente educatie van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (minimaal 20 uur). 
Daarnaast voldoet de taxateur aan de vereisten van het NRVT ten aanzien van het minimaal aantal jaarlijks uit te voeren taxaties 
(minimaal 10 taxaties).

Bij de handtekening van de taxateur staat een vermelding van de gevolgde opleiding en bij welke brancheorganisatie en/of registers de 
taxateur is ingeschreven (RT en/of RICS).

De taxateur verklaart met betrekking tot het getaxeerde object over actuele lokale en (inter)nationale kennis van de specifieke markt te 
beschikken en de vaardigheden en inzicht te hebben om de taxatie vakbekwaam uit te voeren.

Plausibiliteit
Een plausibiliteitstoets betreft een toets op aannemelijkheid en geloofwaardigheid van de professionele taxatiedienst, alsmede een toets 
of de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen (EVS en/of IVS) is uitgevoerd.
Voordat dit taxatierapport is uitgebracht zijn de taxatiewerkzaamheden onderworpen aan een plausibiliteitstoets door een controlerend 
taxateur. Deze controlerend taxateur is daarbij onverkort gehouden aan de fundamentele beginselen als neergelegd in de Algemene 
gedrags- en beroepsregels, waaronder het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid.
De verklaring dat de plausibiliteitstoets is uitgevoerd blijkt uit ondertekening van de in deze rapportage opgenomen plausibiliteitsverklaring

Taxatiestandaarden
De waardering is in overeenstemming met de International Valuation Standards (IVS) en de reglementen van het Nederland Register 
Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Tuchtrecht
Het rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. JLL VA erkent geen verantwoordelijkheid bij gebruik door derden. Er mag niet
in enige vorm gebruik van worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.

De taxatie is bestemd voor gebruik door uw organisatie voor doeleinden zoals vermeld in de rapportage. Wij aanvaarden geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade geleden door het gebruik voor andere doeleinden.

Derden kunnen aan het rapport geen enkele aanspraak ontlenen jegens JLL VA of de ondertekenaar van het rapport.

Eerdere betrokkenheid met het object: Ja

Zakelijk belang: Nee
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B TAXATIE

B.1 ALGEMEEN

Objectomschrijving
Het getaxeerde betreft een solitaire supermarkt gelegen op zichtlocatie aan de doorgaande weg in het centrum van Harlingen. 
Het object is oorspronkelijk gebouwd in 1950 en in 2021 volledig gerenoveerd waarbij het object eveneens is verduurzaamd. Tot 
het getaxeerde behoort een parkeerterrein met circa 135 parkeerplaatsen. De supermarkt is langjarig verhuurd aan Jumbo. 

Adres: Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen

VMS-taxatienummer: 64448828

Waardepeildatum: zaterdag 31 december 2022

Type taxatie: Markttechnische update

Keuze waardering: NAR waarde

B.2 DOEL VAN DE TAXATIE

Doel: (Her)financiering

Toelichting doel van de taxatie
Deze opdracht is verstrekt in het kader van Capital Requirements Regulation (art. 208 par 3 CRR). 

B.3 WAARDERING & BASIS VAN DE WAARDE

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een 
bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen 
zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Valuta: EURO

HET OBJECT IS PER 31 DECEMBER 2022 GETAXEERD OP

Marktwaarde kosten koper (Afgerond) EUR 8.000.000
Zegge: acht miljoen euro

Handtekening taxateur:

__________________________________________
Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT
Datum en plaats: 8 februari 2023 | Amsterdam
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B.5 UITGANGSPUNTEN EN AFWIJKINGEN

Algemene uitgangspunten
De in de opdrachtbrief afgesproken diepgang van de werkzaamheden (full valuation, hertaxatie of update) is gedurende de taxatie niet 
aangepast

Bijzondere uitgangspunten
Niet van toepassing.

Afwijkingen ten opzichte van taxatiestandaarden
- 

B.6 NADERE TOELICHTING OP DE WAARDERING

Toelichting op de waardering
- 

Aanpassingen op conceptrapportage
Niet van toepassing.

Wezenlijke veranderingen voor of na taxatiedatum
Op de taxatiedatum geldt het overdrachtsbelastingtarief van 8%. Het is de taxateur bekend dat de overdrachtsbelasting wordt aangepast 
naar 10.4% per 1 januari 2023. De marktwaarde kan hierdoor na de taxatiedatum mogelijk anders zijn. De verhoging van de 
overdrachtsbelasting heeft ceteris paribus een negatief effect op de marktwaarde. De exacte impact op de marktwaarde is op het moment 
van rapportage nog niet vast te stellen, omdat er nog niet genoeg marktreferenties zijn om dit te staven.

Taxatie onnauwkeurigheid
Vanwege de huidige marktsituatie, verder toegelicht in de market conditions clausule,  beoordelen wij de schattingsonzekerheid van deze 
taxatie momenteel als bovengemiddeld.

Market conditions 
As at the date of valuation and at the time this report was drafted, there are a number of negative factors recognised as influencing 
property markets, exerting downward pressure on property values   and reducing liquidity. 

These include:

Global Economy
The wider global economy is facing several additional negative factors that are contributing to significant cost inflation and causing interest 
rates to increase.

Market activity
Property markets can mostly be described as functioning, but there is evidence of changes in both transaction activity, and the sentiment 
of buyers and sellers across some property markets and sectors.  There is also a general perception of continued changes and there is a 
risk that continued volatility, coupled with the fluctuating cost of debt, will have a material and direct impact on pricing as yields continue to 
evolve .Evidence is emerging of wider bid spreads and price renegotiations, with some transactions being paused or even terminated.
FOR DEVELOPMENT VALUATIONS -The development market faces particular challenges due to the factors mentioned above, that are 
significantly influencing the costs of construction and construction programmes, and these issues risk causing significant volatility in value 
for some projects.

Ukraine
The war in Ukraine is continuing and its wider long-term implications remain unknown, which is still contributing to the volatility in global 
stock markets, high cost inflation, and supply chain delays, particularly in some locations within Europe. 
For the avoidance of doubt, due to the functioning nature of the market, our valuation is NOT reported as being subject to ‘material 
valuation uncertainty’ as defined by VPS 3 and VPGA 10 of the RICS Valuation – Global Standards. This explanatory note has been 
included to ensure transparency and to provide further insight as to the market context under which the valuation opinion was prepared. In 
recognition of the potential for market conditions to move rapidly, we highlight the critical importance of the valuation date and advise you 
to keep the valuation under regular and early review.

B.4 INSPECTIE

Datum opname en inspectie: woensdag 6 april 2022

Mate van inspectie: Inpandig

Inspectie uitgevoerd door: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT

Toelichting op inspectie (en eventueel belemmering)
De opname en inspectie is uitgevoerd door taxateur Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT. De taxateur heeft het object zowel uitwendig 
als inpandig feitelijk opgenomen zonder belemmeringen.
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B.7 EERDERE TAXATIES

Backtesting commercieel

Algemeen Vorige taxatie Huidige taxatie Delta ∆ Relatief

VMS ID 53298148 64448828

Waardepeildatum 06-04-2022 31-12-2022 8 maanden

IFRS waarde NAR waarde NAR waarde

Bijzonder uitgangspunt Nee Nee

VVO 2.614 2.614 -

Huurders 1 1 -

Gew. looptijd 108,03 99,24 -8,79 -8,14%

Leegstand (m²)

Leegstand (% MH) - - -

Bruto markthuur € 418.240 € 418.240 - -

Contracthuur € 361.827 € 359.415 -€ 2.412 -0,67%

Theoretische huur € 361.827 € 359.415 -€ 2.412 -0,67%

Exploitatielasten 6,73% 6,76% 0,03%

Bruto MH kk 5,14% 5,22% 0,08%

BAR Th. kk 4,44% 4,48% 0,04%

Marktwaarde NAR Vorige taxatie Huidige taxatie Delta ∆ Relatief

NAR VON 4,30% 4,35% 0,05%

Correcties -€ 270.683 -€ 222.907 € 47.776 -17,65%

Marktwaarde kk € 8.140.000 € 8.000.000 -€ 140.000 -1,72%

Marktwaarde DCF Vorige taxatie Huidige taxatie Delta ∆ Relatief

Disconteringsvoet 5,40% 5,65% 0,25%

Exit Yield 4,90% 4,65% -0,25%

Marktwaarde kk € 8.140.000 € 8.000.000 -€ 140.000 -1,72%

Toelichting backtesting
Het object is in april 2022 eerder door JLL getaxeerd. De marktwaarde bedroeg destijds € 8.140.000. Ten opzichte van de vorige 
waardering is de marktwaarde gestegen met circa 1.72% gedaald. De verhuursituatie is nagenoeg gelijk. De waardedaling is het gevolg 
van de huidige marktsituatie. 
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B.8 OVERZICHT INZAGE DOCUMENTEN

Soort informatie Ingezien Datum Bron / opmerking

Huurlijst Ja 01-12-2022

Huurovereenkomsten Ja 31-12-2022

Sideletters / allonges Ja 31-12-2022 Allonge 1 en 2

Eigendomsbewijs Ja 31-12-2022 Kadaster

Erfpacht gegevens N.v.t.

Splitsingsakte N.v.t.

Kadastrale gegevens Ja 31-12-2022 Kadaster

Milieu-informatie overheid Nee

Milieuvergunning Nee

Bestemmingsplan Ja 31-12-2022 Ruimtelijke Plannen

Omgevingsvergunning Nee

Gebruiksvergunning Nee

Locatie kwaliteit winkels Nee

Plattegronden Ja 31-12-2022 Oppervlakten conform opgave opdrachtgever

Meetcertificaat Nee Niet beschikbaar

Bouwkosten Nee

Gegevens VVE

Eigenaarslasten Ja 31-12-2022 Onderdeel van IM McDevitt

Onderhoudsprognose Nee

Inspectierapporten Nee

Asbestonderzoek Nee

Bodemonderzoek Nee

Energielabel Ja 31-12-2022 Onderdeel van IM McDevitt

Overige gegevens Nee

B.9 GEHANTEERDE TAXATIEMETHODIEK

Gehanteerde taxatiemethodiek
BAR/NAR methode

De NAR waardering gaat uit van een eeuwigdurende netto markthuur per jaar, die verdisconteerd wordt tegen een netto 
aanvangsrendement. In de veronderstelling dat de kasstroom eeuwigdurend is, kan men de waarde bepalen door de netto huur te delen 
door een vereist netto aanvangsrendement om zo te komen tot de NAR waarde vrij op naam voor correcties.

Het verschil tussen de bruto markthuur en de netto markthuur zijn de vaste jaarlijkse lasten:
• Gemeentelijke zakelijke lasten zoals OZB belasting voor de eigenaar, rioollasten voor de eigenaar, waterschapslasten en verzekering.
• Overige kosten zoals onderhoud, beheerkosten, oninbare huur, erfpachtcanon en overige kosten. 
Na kapitalisatie van de netto markthuur wordt er vervolgens gecorrigeerd voor eenmalige of discontinue opbrengsten en kosten die aan 
het vastgoed zijn verbonden. Dit zijn ondermeer kapitaalsuitgaven, meer- en minderhuur, leegstandskosten, erfpachteffecten en overige 
correcties.

De waarde voor correctie minus alle opgetelde correcties (positief dan wel negatief) resulteert in de marktwaarde na correcties vrij op 
naam. De waarde vrij op naam verminderd met de kosten koper (overdrachtsbelasting, notariskosten en kosten inschrijving in kadaster) 
geeft de waarde k.k. weer.

DCF methode
In de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een 
disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de 15-jarige DCF-
periode. 

De kasstromen bestaan uit huurinkomsten verminderd de jaarlijkse/periodieke exploitatiekosten en min of meer incidentele kosten zoals 
huurderving, kosten van verhuur van leegstand, achterstallig onderhoud, eventuele renovatiekosten, erfpachtcorrecties, et cetera en aan 
het einde van de beschouwperiode een eindwaarde.

Gedurende de beschouwperiode wordt rekening gehouden met de periodieke prijsstijgingen zoals de indexering van de huur en 
kostenstijging. Daarbij wordt veelal rekening gehouden met de inflatieverwachting over een langere periode. Ook de verwachte 
markthuur en vrije verkoopwaarde is onderhevig aan inflatie.

De marktwaarde komt tot stand door de netto kasstromen gedurende de beschouwingsperiode en de eindwaarde kk terug te rekenen 
naar t=0 met de disconteringsvoet. Dit resulteert in een waarde vrij op naam. 

De waarde vrij op naam verminderd met de kosten koper (overdrachtsbelasting, notariskosten en kosten inschrijving in kadaster) geeft de 
waarde k.k. weer.
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B.10 PLAUSIBILITEIT TAXATIE

Plausibiliteitsverklaring

Een plausibiliteitstoets betreft een toets op aannemelijkheid en geloofwaardigheid van de professionele taxatiedienst, alsmede een toets 
of de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen (EVS en/of IVS) is uitgevoerd.

Voordat dit taxatierapport is uitgebracht zijn de taxatiewerkzaamheden onderworpen aan een plausibiliteitstoets door een controlerend 
taxateur. Deze controlerend taxateur is daarbij onverkort gehouden aan de fundamentele beginselen als neergelegd in de Algemene 
gedrags- en beroepsregels, waaronder het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid.

De verklaring dat de plausibiliteitstoets is uitgevoerd blijkt uit ondertekening van de in deze rapportage opgenomen 
plausibiliteitsverklaring.

Handtekening controlerend taxateur:

__________________________________________
Thibaud Swagemakers MSc RT
Datum en plaats: 9 februari 2023  | Amsterdam
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C SWOT-ANALYSE EN BEOORDELING

C.1 SWOT ANALYSE

Sterktes Zwaktes

Langjarig verhuurd 
Recent volledig gerenoveerd
Energielabel A+++
Courant vloeroppervlak
Gelegen op zichtlocatie
Ruime parkeervoorzieningen

Nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden

Kansen Bedreigingen

Concurrerend aanbod laag
Sterke beleggersvraag
Huurpotentie aanwezig 

Oplopende inflatie
Stijgende kapitaalmarktrente
Afzwakking economische groei 

C.2 BEOORDELING

Courantheid verhuur: Goed

Verhuurbaarheid
Mede gelet op de aanhoudende vraag naar supermarkten en het verhuurbare vloeroppervlak wordt de verhuurbaarheid als goed 
beoordeeld. Met name supermarkten hebben qua omzet beperkt hinder ondervonden van de uitbraak van Covid-19. De verwachting is dat 
de vraag naar supermarkten en kleinschalige winkelconcentraties voorlopig niet zal afzwakken hetgeen positief bijdraagt aan de 
verhuurbaarheid. Het getaxeerde betreft een supermarkt van een courante omvang onderdeel uitmakend van winkelcentrum De Bottelaar 
gelegen in een woonwijk aan de noordzijde van Leeuwarden. Het object kent een recent bouwjaar en een courant vloeroppervlak. De 
bouwaard en de kolomstructuur biedt voldoende ruimte voor een flexibele indeling en ruime gangpaden. Aan de voorzijde van het object 
bevindt zich een ruim openbaar parkeerterrein met voldoende gratis parkeergelegenheid. Verwacht wordt dat er voldoende interesse zal 
zijn van concurrerende supermarktformules mocht de huidige gebruiker het object verlaten.

Courantheid verkoop: Goed

Verkoopbaarheid
De vraag van beleggers naar supermarkten blijft onverminderd hoog. Ook is er een ruim aantal supermarkten verkocht, waarbij de bruto 
aanvangsrendementen over het algemeen een neerwaartse beweging hebben laten zien.  Met de recente ontwikkelingen omtrent de 
oplopende rentes, stijgende inflatie en een mogelijke afkoeling van de economie is er sprake van een stabilisering al is het aantal 
verkooptransacties beperkt door een gebrek aan kwalitatief hoogwaardig aanbod. Het getaxeerde object is gelegen in een woonomgeving 
aan de noordzijde van Leeuwarden en maakt onderdeel uit van een groter winkelcentrum met o.a. nog een supermarkt (discounter) en 
diverse winkels gericht op dagelijkse boodschappen. Het object kent een recent bouwjaar en beschikt over een energielabel A. De 
supermarkt is verhuurd aan Ahold waarbij het huidige contract loopt tot eind januari 2025. De kleinschalige winkelruimte is in gebruik als 
snackbar en is eveneens verhuurd tot begin 2025. De relatief korte looptijd van de huurovereenkomsten beperkt de courantheid 
enigszins. Echter is gelet op de locatie, de concurrentie onder supermarkten en de marktconforme huursituatie niet de verwachting dat 
Ahold de supermarkt zal verlaten. Zowel institutionele partijen, fondsbeleggers en particuliere beleggers tonen nog altijd interesse in 
supermarkten op goede locaties in steden en dorpen. Gelet op de verhuursituatie, de locatie en de aanhoudende vraag van beleggers 
naar convenience vastgoed wordt de courantheid voor verkoop als goed beoordeeld.

Verkooptijd (maanden): 9 maand(en)

Courantheid algemeen: Goed
Geschiktheid object voor financiering
Gelet op de locatie, kwaliteit van het object en verhuursituatie achten wij het object goed geschikt als onderpand voor hypothecaire 
financiering.
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D GEBRUIK

D.1 GEBRUIK VAN HET OBJECT
Huidig gebruik
het object is op dit moment in gebruik als "supermarkt'. Dit is tevens het meest optimale gebruik.

Huurbijzonderheden
Geen bijzonderheden.
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E ONDERBOUWING

E.1 MARKTVISIE

Marktbeeld
Voor de marktvisie wordt verwezen naar de bijlage. 

Marktsituatie
Voor de marktvisie wordt verwezen naar de bijlage. 

E.2 HUURREFERENTIES EN OVERZICHT RUIMTES EN MARKTHUUR

Algemene toelichting op de huurreferenties
De gepresenteerde transacties betreffen verhuurtransacties van supermarkten gelegen op diverse locaties in Nederland. Het betreft deels locaties 
in grotere steden in de Randstad en deels locaties buiten de Randstad in kleinere steden en dorpen. Over het algemeen zijn de 
referentietransacties redelijk tot goed vergelijkbaar met het getaxeerde. De objecten in Venlo en Leiden betreffen grootschalige renovaties. Het 
object in Arnhem betreft een supermarkt in winkelcentrum met gratis parkeren en is het best vergelijkbaar met het getaxeerde. Het laatste object 
is gelegen in Zetten, een Jumbo gelegen in een kleinere plaats met een minder recent bouw- en/of renovatiejaar. Over het algemeen worden de 
hoogste huurprijzen gerealiseerd voor vestigingen van Albert Heijn en Jumbo waarbij sprake is van goed exploitatiepotentieel. Gedurende de 
laatste maanden vinden er echter ook steeds meer transacties plaats waarbij discountformules zoals Lidl en Aldi vergelijkbare huurprijzen betalen 
voor goede locaties. De vraag naar supermarktruimtes is onverminderd hoog, waarbij leegstand en aanbod zeer beperkt is.

Individuele referenties nader gespecificeerd | totaal aantal referenties: 4

1 - Referentie Type: huurtransactie  |  Vertrouwelijk  -  Venlo 

Transactiedatum: 31-03-2022

Straat: Vertrouwelijk 

Plaats: Venlo

IPD type: Winkel

Sub IPD Type: Supermarkt

Totaal m² of stuks: 2.025

Aanvangshuur: € 373.100

Huuropbrengst per jaar: € 373.100

Aanvangshuur per jaar m²: € 184,25

Huuropbrengst per jaar m²: € 184,25

Vergelijkbaarheid: Beter

Energielabel: - / Geen

2 - Referentie Type: huurtransactie  |  Diamantplein 58 - 2332HV Leiden 

Transactiedatum: 01-03-2022

Straat: Diamantplein 58

Plaats: Leiden

IPD type: Winkel

Sub IPD Type: Supermarkt

Totaal m² of stuks: 1.314

Huuropbrengst per jaar: € 245.000

Huuropbrengst per jaar m²: € 186,45

Looptijd contract in jr: 10

Vergelijkbaarheid: Beter

Energielabel: - / Geen

Huurreferenties commercieel

Transactiedatum Adres Plaats IPD type Totaal m² of 
stuks

Huuropbrengst 
p/j

Huuropbrengst 
p/j/m² of stuk

31-3-2022 Vertrouwelijk Venlo Winkel 2.025 € 373.100 € 184

1-3-2022 Diamantplein 58 Leiden Winkel 1.314 € 245.000 € 186

30-6-2022 Dr. C. Lelyweg  9C Arnhem Winkel 2.006 € 306.918 € 153

1-12-2022 Vertrouwelijk Zetten Winkel 1.987 € 268.000 € 135

 Pagina 13 van 25 | Waarde op: 31-12-2022 | Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT Printdatum | 09-02-2023

Taxatierapport | Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen

Printdatum : 09-02-2023 | Pagina Taxatierapport incl. bijlagen | Peildatum: 31-12-2022 | Uitgebracht door: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT 13



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

Inflatie verwachting 11,40% 2,50% 2,40% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Kosten verwachting 14,25% 3,12% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Markthuur verwachting 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

Verwachtingen indices commercieel

Verklaring gehanteerde markthuur
Bij het bepalen van de markthuur is aansluiting gezocht bij de gepresenteerde huurreferenties en is eveneens rekening gehouden met de 
recent overeengekomen huurprijs n.a.v. de renovatie in 2021. Het getaxeerde betreft een courante supermarkt op een goede locatie met 
ruime parkeergelegenheid in het centrum van Harlingen. Er is sprake van een breed front en de interne kolommenstructuur biedt de 
mogelijkheid voor ruime gangpaden. Er is voldoende magazijnruimte en er zijn goede laad en los faciliteiten beschikbaar. Rekening 
houdend met de kwaliteit van het object, de locatie en de gebruiksmogelijkheden is voor de supermarkt een markthuur van € 160 per m2 
vvo per jaar gehanteerd. 

3 - Referentie Type: huurtransactie  |  Dr. C. Lelyweg  9C - 6827 BH Arnhem 

Transactiedatum: 30-06-2022

Straat: Dr. C. Lelyweg  9C

Plaats: Arnhem

IPD type: Winkel

Sub IPD Type: Supermarkt

Bouwjaar: 1978

Totaal m² of stuks: 2.006

Huuropbrengst per jaar: € 306.918

Huuropbrengst per jaar m²: € 153,00

Vergelijkbaarheid: Vergelijkbaar

Energielabel: - / Geen

4 - Referentie Type: huurtransactie  |  Vertrouwelijk  -  Zetten 

Transactiedatum: 01-12-2022

Straat: Vertrouwelijk 

Plaats: Zetten

IPD type: Winkel

Sub IPD Type: Supermarkt

Bouwjaar: 1985

Totaal m² of stuks: 1.987

Aanvangshuur: -

Huuropbrengst per jaar: € 268.000

Aanvangshuur per jaar m²: -

Huuropbrengst per jaar m²: € 134,88

Vergelijkbaarheid: Slechter

Energielabel: - / Geen

IPD type Ruimtetype(s) BVO m² VVO m² Markt/herz. 
huur per m²

Markt/herz. 
huur per jr % van totaal

Winkel
Supermarkt 2.752 2.614 € 160,00 € 418.240 100,0 %

Subtotaal of gemiddelde 2.752 2.614 € 160,00 € 418.240 100,0 %

Totaal 2.752 2.614 € 418.240 100,0 %

Overzicht ruimtetypes
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E.3 KOOPREFERENTIES EN ONDERBOUWING YIELDS

Algemene toelichting op de beleggings- of koopreferenties
De gepresenteerde transacties betreffen recente verkopen van supermarkten verspreidt door Nederland. Over het geheel hebben rendementen 
voor solitaire supermarkten de afgelopen periode een neerwaartse ontwikkeling laten zien. Met de recente ontwikkelingen omtrent de oplopende 
rentes, stijgende inflatie en een mogelijke afkoeling van de economie is er sprake van een stabilisering al is het aantal verkooptransacties beperkt 
door een gebrek aan kwalitatief hoogwaardig aanbod. De supermarkt in Ede is qua kwaliteit en opleveringsniveau vergelijkbaar met het 
getaxeerde, echter is de huurder 'Boni' een stuk minder sterk. Het object in Goes wordt qua gebouwkwaliteit als minder beoordeeld. Het object is 
echter onderdeel van een grotere convenience concentratie hetgeen als positief beoordeeld wordt. De supermarkt is verhuurd tegen een relatief 
lage huurprijs hetgeen in dit geval het scherpe rendement op huurprijs verklaard. Het object aan de Kerkwerve in Etten-Leur wordt eveneens als 
minder beoordeeld. Dit betreft een gedateerder object dat eveneens onderdeel uitmaakt van een grotere convenience concentratie. Het object in 
Groningen is een supermarkt in een wijk met veel gezinnen en van hogere bouwkwaliteit dan het getaxeerde, gratis parkeren is eveneens 
mogelijk. 

Koopreferenties commercieel

Transactiedatum Adres Plaats IPD type VVO (m²) / 
stuks BAR Koopsom kk Koopsom per 

stuks/m²

01-8-2022 Brouwerstraat 21 Ede Winkel 1.744 5,51% € 7.000.000 € 4.013,76

01-6-2022 Kolveniershof 44 Goes Winkel 2.600 5,13% € 7.050.000 € 2.711,54

30-6-2022 Vertrouwelijk Etten-Leur Winkel 1.990 5,3% € 5.570.000 € 2.798,99

31-3-2022 Reitdiephaven  261 Groningen Winkel 2.250 4,94% € 8.715.000 € 3.873,33
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Individuele referenties nader gespecificeerd | totaal aantal referenties: 4

Referentie type: belegging  | Adres: Brouwerstraat 21 - 6711AS Ede

Transactiedatum: 01-08-2022

Adres: Brouwerstraat 21

Plaats: Ede

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

VVO (m²) / stuks: 1.744

Koopsom kk: € 7.000.000

Koopsom p/m² of p/stuk: € 4.013,76

Contracthuur p/jaar: € 385.700

BAR: 5,51%

Huurder: Boni

Vergelijkbaarheid: Slechter

Energielabel: - / Geen

Referentie type: belegging  | Adres: Kolveniershof 44 - 4461DB Goes

Transactiedatum: 01-06-2022

Adres: Kolveniershof 44

Plaats: Goes

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

VVO (m²) / stuks: 2.600

Koopsom kk: € 7.050.000

Koopsom p/m² of p/stuk: € 2.711,54

Contracthuur p/jaar: € 361.538

BAR: 5,13%

Huurder: Albert Heijn

Vergelijkbaarheid: Slechter

Energielabel: - / Geen

Referentie type: belegging  | Adres: Vertrouwelijk  -  Etten-Leur

Transactiedatum: 30-06-2022

Adres: Vertrouwelijk 

Plaats: Etten-Leur

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

Bouwjaar: 1959

VVO (m²) / stuks: 1.990

Koopsom kk: € 5.570.000

Koopsom p/m² of p/stuk: € 2.798,99

BAR: 5,3%

Huurder: Vertrouwelijk

Vergelijkbaarheid: Slechter

Energielabel: - / Geen

Referentie type: belegging  | Adres: Reitdiephaven  261 - 9746 RE Groningen

Transactiedatum: 31-03-2022

Adres: Reitdiephaven  261

Plaats: Groningen

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

Bouwjaar: 2012

VVO (m²) / stuks: 2.250

Koopsom kk: € 8.715.000

Koopsom p/m² of p/stuk: € 3.873,33

Contracthuur p/jaar: € 430.830

BAR: 4,94%

Huurder: Jumbo (franchise)

Vergelijkbaarheid: Beter

Energielabel: - / Geen

Inputyield Yield

Disconteringsvoet 5,65 %

NAR vrij op naam 4,35 %

Exit yield 4,65 %

Gebruikte input- en berekende outputyields

Outputyield / factor Yield / factor

BAR theoretische huur kk 4,48 %

BAR contracthuur kk 4,48 %

BAR markt/herz. huur kk 5,22 %
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Verklaring gehanteerde rendementen
Bij het bepalen van het gehanteerde rendement is aansluiting gezocht bij de gepresenteerde referentietransacties, rekening houdend met 
de huidige vraag en het beperkte aanbod aan kwalitatief hoogwaardige supermarkten. Voor het getaxeerde is sprake van een langjarige 
huurovereenkomst welke op waardepeildatum een resterende looptijd heeft van circa 8 jaar. De huidige huurprijs ligt circa 14% onder de 
markthuur, waarbij de eerst volgende mogelijkheid om de huurprijs te herzien is op expiratiedatum van de huidige overeenkomst (8 april 
2031). Rekening houdend met de verhuursituatie, de locatie, objecteigenschappen en de marktomstandigheden is voor het getaxeerde 
uitgegaan van een bruto aanvangsrendement op huurinkomsten van circa 4.9%. Gelet op het verschil tussen huurprijs en markthuur 
resulteert dit in een bruto aanvangsrendement op huurprijs van circa 4,49%.

E.4 ONDERBOUWING CORRECTIES

Niet van toepassing.

Bijzondere waardecomponenten
Geen bijzondere waardecomponenten.
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F BIJLAGEN OVERZICHT

Bijlagen
Bijlagen rekenmodel en onderbouwing waarde
- Huurcontract(en), tenzij vrij van huur en gebruik
- Kadastraal uittreksel 
- Kadastrale kaart
- Eigendomsbewijs
- Presentatie foto's
- opdrachtbrief
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BIJLAGEN FOTO'S
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BIJLAGEN BELEGGING- OF KOOPREFERENTIES

Algemene toelichting op de beleggings- of koopreferenties | Aantal referenties: 4
De gepresenteerde transacties betreffen recente verkopen van supermarkten verspreidt door Nederland. Over het geheel hebben rendementen voor 
solitaire supermarkten de afgelopen periode een neerwaartse ontwikkeling laten zien. Met de recente ontwikkelingen omtrent de oplopende rentes, 
stijgende inflatie en een mogelijke afkoeling van de economie is er sprake van een stabilisering al is het aantal verkooptransacties beperkt door een 
gebrek aan kwalitatief hoogwaardig aanbod. De supermarkt in Ede is qua kwaliteit en opleveringsniveau vergelijkbaar met het getaxeerde, echter is de 
huurder 'Boni' een stuk minder sterk. Het object in Goes wordt qua gebouwkwaliteit als minder beoordeeld. Het object is echter onderdeel van een 
grotere convenience concentratie hetgeen als positief beoordeeld wordt. De supermarkt is verhuurd tegen een relatief lage huurprijs hetgeen in dit geval 
het scherpe rendement op huurprijs verklaard. Het object aan de Kerkwerve in Etten-Leur wordt eveneens als minder beoordeeld. Dit betreft een 
gedateerder object dat eveneens onderdeel uitmaakt van een grotere convenience concentratie. Het object in Groningen is een supermarkt in een wijk 
met veel gezinnen en van hogere bouwkwaliteit dan het getaxeerde, gratis parkeren is eveneens mogelijk. 

Referentie type: belegging  | Adres: Brouwerstraat 21 - 6711AS Ede

Transactiedatum: 01-08-2022

Adres: Brouwerstraat 21

Plaats: Ede

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

VVO (m²) / stuks: 1.744

Koopsom kk: € 7.000.000

Koopsom p/m² of p/stuk: € 4.014,00

Contracthuur p/jaar: € 385.700

BAR: 5,51%

Huurder: Boni

Vergelijkbaarheid: Slechter

Energielabel: - / Geen

Referentie type: belegging  | Adres: Kolveniershof 44 - 4461DB Goes

Transactiedatum: 01-06-2022

Adres: Kolveniershof 44

Plaats: Goes

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

VVO (m²) / stuks: 2.600

Koopsom kk: € 7.050.000

Koopsom p/m² of p/stuk: € 2.712,00

Contracthuur p/jaar: € 361.538

BAR: 5,13%

Huurder: Albert Heijn

Vergelijkbaarheid: Slechter

Energielabel: - / Geen

Referentie type: belegging  | Adres: Vertrouwelijk  -  Etten-Leur

Transactiedatum: 30-06-2022

Adres: Vertrouwelijk 

Plaats: Etten-Leur

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

Bouwjaar: 1959

VVO (m²) / stuks: 1.990

Koopsom kk: € 5.570.000

Koopsom p/m² of p/stuk: € 2.799,00

BAR: 5,3%

Huurder: Vertrouwelijk

Vergelijkbaarheid: Slechter

Energielabel: - / Geen

Referentie type: belegging  | Adres: Reitdiephaven  261 - 9746 RE Groningen

Transactiedatum: 31-03-2022

Adres: Reitdiephaven  261

Plaats: Groningen

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

Bouwjaar: 2012

VVO (m²) / stuks: 2.250

Koopsom kk: € 8.715.000

Koopsom p/m² of p/stuk: € 3.873,00

Contracthuur p/jaar: € 430.830

BAR: 4,94%

Huurder: Jumbo (franchise)

Vergelijkbaarheid: Beter

Energielabel: - / Geen
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Referentie type: huurtransactie  |  Vertrouwelijk  -  Venlo 

Transactiedatum: 31-3-2022

Straat: Vertrouwelijk 

Plaats: Venlo

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

Totaal m² of stuks: 2.025

Aanvangshuur: € 373.100

Huuropbrengst per jaar: € 373.100

Aanvangshuur per jaar m²: € 184,25

Huuropbrengst per jaar m²: € 184,25

Vergelijkbaarheid: Beter

Energielabel: - / Geen

Referentie type: huurtransactie  |  Diamantplein 58 - 2332HV Leiden 

Transactiedatum: 1-3-2022

Straat: Diamantplein 58

Plaats: Leiden

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

Totaal m² of stuks: 1.314

Huuropbrengst per jaar: € 245.000

Aanvangshuur per jaar m²: -

Huuropbrengst per jaar m²: € 186,45

Looptijd contract in jr: 10

Vergelijkbaarheid: Beter

Energielabel: - / Geen

Referentie type: huurtransactie  |  Dr. C. Lelyweg  9C - 6827 BH Arnhem 

Transactiedatum: 30-6-2022

Straat: Dr. C. Lelyweg  9C

Plaats: Arnhem

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

Bouwjaar: 1978

Totaal m² of stuks: 2.006

Huuropbrengst per jaar: € 306.918

Aanvangshuur per jaar m²: -

Huuropbrengst per jaar m²: € 153,00

Vergelijkbaarheid: Vergelijkbaar

Energielabel: - / Geen

Referentie type: huurtransactie  |  Vertrouwelijk  -  Zetten 

Transactiedatum: 1-12-2022

Straat: Vertrouwelijk 

Plaats: Zetten

IPD type: Winkel

Sub IPD type: Supermarkt

Bouwjaar: 1985

Totaal m² of stuks: 1.987

Huuropbrengst per jaar: € 268.000

Aanvangshuur per jaar m²: -

Huuropbrengst per jaar m²: € 134,88

Vergelijkbaarheid: Slechter

Energielabel: - / Geen

BIJLAGEN HUURREFERENTIES

Algemene toelichting op de huurreferenties | Aantal referenties: 4
De gepresenteerde transacties betreffen verhuurtransacties van supermarkten gelegen op diverse locaties in Nederland. Het betreft deels locaties in 
grotere steden in de Randstad en deels locaties buiten de Randstad in kleinere steden en dorpen. Over het algemeen zijn de referentietransacties 
redelijk tot goed vergelijkbaar met het getaxeerde. De objecten in Venlo en Leiden betreffen grootschalige renovaties. Het object in Arnhem betreft een 
supermarkt in winkelcentrum met gratis parkeren en is het best vergelijkbaar met het getaxeerde. Het laatste object is gelegen in Zetten, een Jumbo 
gelegen in een kleinere plaats met een minder recent bouw- en/of renovatiejaar. Over het algemeen worden de hoogste huurprijzen gerealiseerd voor 
vestigingen van Albert Heijn en Jumbo waarbij sprake is van goed exploitatiepotentieel. Gedurende de laatste maanden vinden er echter ook steeds 
meer transacties plaats waarbij discountformules zoals Lidl en Aldi vergelijkbare huurprijzen betalen voor goede locaties. De vraag naar 
supermarktruimtes is onverminderd hoog, waarbij leegstand en aanbod zeer beperkt is.
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Taxatierapport samenvatting 
Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen
Waarde op: 31-12-2022 | Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT 

I - Rapport samenvatting | Commercieel
Dossiernummer: 21008

VMS taxatienummer: 64448828

Taxatienr opdrachtgever: 400000014701

Complex: Spoorstraat 1 te Harlingen - 2022 Q4

Adres: Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen

Eigenaar: Stichting S5 Forum Fonds

Type eigendom: Eigendom

Te taxeren belang: Eigendom

Perceeloppervlakte: 7.020 m²

Object

Type object: Commercieel

Oorspronkelijk bouwjaar: 2012

Meest recent renovatie jaar: 2021

Monument: Nee

Totaal BVO: 2.752 m²
VVO (m²): 2.614 m²
Verhouding VVO / BVO: 1:1,05

Waardering
Opdrachtgever: ING Bank N.V. 

Contactpersoon: Dhr. M.G.F. Langlois van den Bergh

Doel taxatie: (Her)financiering

Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT

Waardepeildatum: zaterdag 31 december 2022

Marktwaarde per m²: € 3.068

Het object is per 31-12-2022 getaxeerd op: 

EUR 8.000.000
Marktwaarde kosten koper

Locatie Complex foto

Kengetallen
Markt/herz. huur: € 418.240

Theoretische huur: € 359.415

Netto markt/herz. huur: € 389.960

Correctie meer- en minderhuur: -€ 89.095

Exploitatielasten % markt/herz. huur: 6,8 %

BAR | Kap. markt/herz. huur kk: 5,2 %
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NAR rapportage
Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen
Waarde op: 31-12-2022 | Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT  

Ruimtetype VVO Aantal Huur/eh Huur % Huurwaarde

Supermarkt 2.614 - € 160 100% € 418.240

Totaal 2.614 - 100% € 418.240

Exploitatiekosten Kost/m² Kost/%

Totaal vaste kosten € 4,17 2,6% € 10.888

Onderhoud € 5,05 3,2% € 13.210

Beheerkosten € 1,60 1,0% € 4.182

Overige kosten - 0,0% -

Operationele kosten € 10,82 6,8% € 28.280

Netto huurwaarde € 389.960

NAR % von 4,35%

Marktwaarde von voor correcties € 8.964.606

Contante waarde correcties

Meer- en minderhuur -€ 89.095

Mutatieleegstand -€ 70.458

Aanvangsleegstand -

Huurvrij -

(Mutatie-)Leegstandskosten -€ 63.355

BTW compensatie -

Niet verrekenbare BTW -

Achterstallig onderhoud -

Renovaties -

Overige kosten -

Overige baten -

Energie besparende maatregelen -

Erfpacht / opstal -

Totaal correcties -€ 222.907

Marktwaarde von € 8.741.699

Verwervingskosten € 721.792

Marktwaarde kk € 8.019.907

Marktwaarde kk afgerond € 8.000.000

Markt/reviewhuur kapitalisatie Bruto huur Netto huur Bruto von rend Netto von rend Kap. factor von

Markthuur € 418.240 € 389.960 4,78% 4,46% 20,9

Huurinkomsten incl. leeg € 359.415 € 331.135 4,11% 3,79% 24,3

Leegstand -

Huurinkomsten excl. leeg € 359.415

Markthuur eigenaar-gebruiker -

Kengetallen

BAR kk markthuur 5,22%

BAR theoretische huurinkomsten kk 4,48%

IRR 5,62%

Gem. gewogen duur contracthuur 8,3

Gem. gewogen duur Contract opp. 8,3

Marktwaarde kk per m² € 3.068

Disconteringsfactoren correcties

Disconteringsvoet 5,65%
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DCF rapportage 
Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen
Waarde op: 31-12-2022 | Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT  

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

Theoretische huur 359.415 400.388 439.144 449.683 458.677 467.850 477.207 486.751 494.440 495.931 505.850 515.967 526.286 537.961 553.646

Aanvangsleegstand - - - - - - - - - - - - - - -

Mutatieleegstand - - - - - - - - -61.621 - - - - -31.423 -37.436

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

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

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

Bruto huurinkomsten 359.415 400.388 439.144 449.683 458.677 467.850 477.207 486.751 432.819 495.931 505.850 515.967 526.286 506.538 516.210

OZB -7.283 -7.782 -7.973 -8.148 -8.311 -8.478 -8.647 -8.820 -8.996 -9.176 -9.360 -9.547 -9.738 -9.933 -10.131

Rioolbelasting -180 -192 -197 -202 -206 -210 -214 -218 -222 -227 -231 -236 -241 -246 -251

Waterschapslasten -1.849 -1.976 -2.025 -2.069 -2.111 -2.153 -2.196 -2.240 -2.285 -2.330 -2.377 -2.424 -2.473 -2.522 -2.573

Verzekering -2.207 -2.395 -2.469 -2.536 -2.600 -2.665 -2.731 -2.800 -2.870 -2.941 -3.015 -3.090 -3.168 -3.247 -3.328

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

Vaste kosten -11.519 -12.346 -12.663 -12.956 -13.227 -13.505 -13.788 -14.078 -14.373 -14.675 -14.983 -15.298 -15.619 -15.948 -16.283

Verhuurcourtage - - - - - - - - -17.279 - - - - - -19.424

Promotiekosten - - - - - - - - -1.234 - - - - -1.361 -

Mutatiekosten - - - - - - - - -36.335 - - - - -41.110 -

Servicekosten eigenaar - - - - - - - - - - - - - - -

Leegstandkosten - - - - - - - - -54.848 - - - - -42.470 -19.424

Onderhoud -14.119 -15.326 -15.795 -16.229 -16.635 -17.050 -17.477 -17.914 -18.361 -18.820 -19.291 -19.773 -20.268 -20.774 -21.294

Beheerkosten -4.223 -4.307 -4.391 -4.478 -4.566 -4.656 -4.748 -4.841 -4.937 -5.034 -5.133 -5.234 -5.337 -5.443 -5.550

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

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

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

Overige kosten -18.343 -19.632 -20.186 -20.707 -21.201 -21.707 -22.225 -22.755 -23.298 -23.855 -24.424 -25.008 -25.605 -26.217 -26.843

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

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

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

Overige baten/lasten - - - - - - - - - - - - - - -

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

Erfpacht / opstal - - - - - - - - - - - - - - -

Correcties - - - - - - - - - - - - - - -

Kasstroom 329.553 368.410 406.294 416.021 424.249 432.639 441.194 449.919 340.300 457.401 466.442 475.661 485.062 421.903 453.659

NCW Kasstromen 320.620 339.256 354.133 343.219 331.290 319.774 308.659 297.929 213.291 271.355 261.920 252.812 244.021 200.897 204.466

Marktwaarde en gebruikte yields

Marktwaarde VON € 8.735.021 Disconteringsvoet 5,65 % Exit Yield 4,65 %

Marktwaarde KK € 8.013.780 NCW Kasstroom € 4.263.642 NCW Eindwaarde € 4.471.379

Marktwaarde KK (afgerond) € 8.000.000
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Huurdersoverzicht rapportage
Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen
Waarde op: 31-12-2022 | Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT  

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

vertrek 1e Huurvrij BTW comp. Huurders 
risico Looptijd

Expiratie jaar

2031

1 - Jumbo Supermarkten B.V. Spoorstraat 1 1-1-2010 8-4-2031 € 160 € 418.240 € 359.415 Ja 25% - - 8,3

Ruimte(s) IPD Type BVO in m² VVO in m² Markthuur jr # eenheden Markthuur per eenheid

Supermarkt Winkel 2.752 2.614 € 418.240 - € 160

Subtotaal 2.752 2.614 € 418.240 -

Subtotaal 2.752 2.614 € 418.240 € 359.415 -

Totaal 2.752 2.614 € 418.240 € 359.415 -
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Huurinkomsten en leegstand
Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen
Waarde op: 31-12-2022 | Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT  

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

Huurinkomsten 359.415 400.388 439.144 449.683 458.677 467.850 477.207 486.751 494.440 495.931 505.850 515.967 526.286 537.961 553.646

Markthuur 422.340 430.660 439.144 447.795 456.616 465.612 474.784 484.137 493.675 503.400 513.317 523.430 533.741 544.256 554.978

Meer- en minderhuur -62.925 -30.271 - - - - - - - - - - - - -

Meer- en minderhuur inclusief default risico -62.925 -30.271 - - - - - - - - - - - - -

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

Verhuurcourtage - - - - - - - - 17.279 - - - - - 19.424

Promotiekosten - - - - - - - - 1.234 - - - - 1.361 -

Mutatiekosten - - - - - - - - 36.335 - - - - 41.110 -

Servicekosten eigenaar - - - - - - - - - - - - - - -

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

Aanvangsleegstand - - - - - - - - - - - - - - -

Mutatieleegstand - - - - - - - - 61.621 - - - - 31.423 37.436

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

Huurvrij - - - - - - - - - - - - - - -
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Kerngegevens commercieel ten behoeve van invoer ING 
Spoorstraat 1, 8861XX Harlingen
Waarde op: 31-12-2022 | Taxateur: Aileen Kleemans-Staal MSc MRICS RT 

Item Waarde

Taxatiebedrijf: Jones Lang LaSalle B.V.

GRID ID taxatiebedrijf: 39133191

BAG ID (pand):

Objectnummer ING: 21008

Plaatsnaam: Harlingen

Straat: Spoorstraat

Huisnummer: 1

Huisnummer toevoeging:

Postcode: 8861XX

Staat van onderhoud (buiten): Goed

Courantheid (verkoopbaarheid): Goed

Marktwaarde k.k. € 8.000.000

Type taxatie: Markttechnische update

Taxatiedatum: 31-12-2022 0:00:00

% exploitatielasten MH (inclusief erfpachtcanon): 6,76%

Bruto MH / jr: € 418.240

BAR k.k. THI (incl leegstand): 4,48%

NAR v.o.n.: 4,35%

Bouwjaar: 2012

Laatste renovatiejaar: 2021

Prime rent per m² VVO: € 160
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RUIMTEBOEK (TOTAAL PER HUURDER)

Naam huurder m² VVO # pp

Jumbo Supermarkten B.V. 2.614 -

Totaal verhuurd 2.614 -

Totaal leegstand 0 0

Totaal verhuurd + leegstand 2.614 0
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Figure 2: Evolution of prime retail rents

Throughout 2022, the retail market has 

been dealing with the aftermath of COVID-

19. Repayments for government support 

during the pandemic (NOW-schemes) have 

started last October. According to CBS, 57% 

of retailers benefitted from at least one such 

scheme. This, in combination with staff 

shortages as a result of the pandemic and 

accompanying upward pressure on wages, 

will likely have an impact. Moreover, footfall 

in shopping areas is still down 59% on 

average compared to pre-COVID-19 levels, 

according to Locatus. 

Total retail take-up came to 138,633 sq m 

in the final quarter of the year, pushing the 

year total to 531,770 sq m. This is a 

decrease of 27% compared to 2021. Despite 

the uncertain economic situation, there were 

still quite some retailers in expansion mode in 

the final quarter of 2022, including TK Maxx, 

Mr. Marvis and Blue Tomato. Zara signed a 

lease for a new flagship store at Coolsingel in 

Rotterdam, which will be one of the largest 

Zara stores in the world. Retail vacancy 

decreased from 8.1% to 7.7%. This has been 

mainly the result of transformation of vacant 

retail space, which has caused the amount of 

vacant retail space to decline by 549,370 sq 

m during 2022. 

Prime high street rents fell, though retail 

warehouse rents remained stable, and 

growth was witnessed in some shopping 

centres, including Gelderlandplein in 

Amsterdam and Mall of the Netherlands. 

Figure 1: Take-up volume and vacancy

Market Fundamentals

Take-up 2022 531,770 sq m

Vacancy Rate 7.7%

Investment volume €2 Billion

Prime NIY 3.6%

After COVID-19, retailers face another challenging year as inflation will 

continue to impact consumer spending
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With wages unlikely to keep up with inflation and 
consumer confidence at an all-time low, reduced 
consumer spending will likely impact the wider 
economy this year. Luckily, the retail sector has 
proven to be resilient and to adjust well to the 
changing market circumstances of the past decade. 
Due to inflation, rental indexation and increased 
energy costs will be top of mind for both landlords 
and occupiers. 

In 2023 we can expect to see a balancing exercise 
between landlords and occupiers to determine how 
to go about these rising costs. Although (foreign) 
capital is still available and willing to invest, the 
availability of matching investment product remains 
a challenge. 

After several periods of mandatory store 

closures during COVID-19, record inflation 

poses a new challenge for retailers. 

Consumer spending has been hit yet again as 

inflation reached record highs in 2022, 

impacting consumers’ purchasing power. 

Although total Dutch retail revenue was up 

11% in December compared to a year earlier, 

adjusted for inflation, sales were down 0.5%. 

The decrease not only applied to physical 

retail. Online sales decreased by 11.1% in the 

last month of the year compared to last year. 

Multi-channelers, usually the best performers 

within the online retail landscape, saw the 

largest drop in sales on average. 

Furthermore, the challenging situation was 

also reflected by an increase in retail 

bankruptcies. In 2022, 56 more retail 

bankruptcies were registered than a year 

earlier, which is an increase of 41%. 

After a relatively quiet third quarter, the 

final quarter of the year saw a total retail 

investment volume close to €700 million. 

This pushes the year total to just over €2 

billion, up almost a quarter compared to a 

year earlier. The increase is mainly due to a 

very slow start of 2021, after a record-high 

investment volume in the final quarter of 2020 

as a result of the increase of the transfer tax. 

Largest transaction in Q4 2022 was the sale 

of Heuvel Shopping Centre in Eindhoven. The 

inner-city shopping centre was sold to 3W 

real estate and AT Capital for €130 million. 

Notable for 2022 is a significant share of high 

street transactions within the total retail 

investment volume (>30%). Most dominant 

within this segment are the private investors, 

often less dependent on external financing. 

Only a limited number of portfolio or single 

asset transactions above €50 million occurred 

in 2022. 

Retail investment volume 
back on long-term average 
of €2 billion

Sven Bertens

Head of Research & Strategy

sven.bertens@jll.com

Contact

Data within this report is based on material/sources such as Brainbay (NVM-

data), Real Capital Analytics, Locatus, Oxford Economics and multiple digital 

channels that are deemed to be reliable and has not been independently 

verified by JLL. JLL makes no representations or warranties as to the 

accuracy, completeness or suitability of the whole or any part of the report 

which has been produced solely as a general guide and does not constitute 

advice. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 

form or by any means without prior written consent of JLL. JLL, its officers, 

employees shall not be liable for any loss, liability, damage or expense arising 

directly or indirectly from any use or disclosure of or reliance on such report. 

JLL reserves the right to pursue criminal and civil action for any unauthorized 

use, distribution or breach of such intellectual property.

Figure 3: Investment volume* and prime yield

Emeke Spangenberg

Marketing, Communications & Positioning

emeke.spangenberg@jll.com

*Excl. transactions ≤ €2,500,000
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01-02-2023 
 

Property Data & Valuations    ref.propertydata.valuations@ing.com ACT B02 

Onderwerp  

Opdrachtbrief 
Stichting S5 Forum Fonds / TV-691 / REF NW+M   

 

 
Beste heer Vonck, 
 
ING Bank N.V. en Jones Lang LaSalle B.V. hebben een overeenkomst voor het verlenen van 
Taxatie Diensten gesloten met nummer MA-007253 d.d. 01-09-2016 (hierna te noemen: 
Overeenkomst). 
 
Door middel van deze Opdrachtbrief verstrekt ING Bank N.V. (hierna te noemen: de 
Opdrachtgever), onder de Overeenkomst, de opdracht aan Jones Lang LaSalle B.V. (hierna te 
noemen: Opdrachtnemer) tot taxatie van de object(en) zoals genoemd in de bijlage. 
 
Uitvoering conform Taxatie Diensten Overeenkomst 
De taxatie dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de Overeenkomst, afgesloten 
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Door ondertekening van deze Opdrachtbrief 
verklaart de Opdrachtnemer kennis te hebben genomen van de Overeenkomst, daarvan een 
exemplaar te hebben ontvangen en bevestigt Opdrachtnemer de opdracht 
dienovereenkomstig te zullen uitvoeren. 
 
Indien de Opdrachtnemer de onderhavige taxatie wenst uit te voeren op voorwaarden en 
uitgangspunten die afwijken van de Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de afwijking(en) 
schriftelijk te specificeren. De Opdrachtgever zal de geformuleerde afwijkingen beoordelen en 
zal expliciet (schriftelijk) moeten instemmen met deze afwijkingen voordat er sprake is van 
een bindende opdracht tot taxatie. De specificatie van de afwijkingen alsmede de 
instemmingen van de Opdrachtgever maken vervolgens een onlosmakelijk onderdeel uit van 
deze Opdrachtbrief. 
 
Doel 
De opdracht tot taxatie wordt verstrekt ten behoeve van de zekerheidsstelling voor leningen 
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Tevens vragen wij u uitdrukkelijk om er in uw rapportage rekening mee te houden dat deze 
eventueel aangewend kan worden voor een gerechtelijke procedure en dientengevolge 
kunnen worden voorgelegd aan een rechter-commissaris en/of voorzieningenrechter en/of 
curator. Daarnaast houdt de opdrachtgever zich het recht voor de taxatie te delen met 
controlerende en/of regulerende instanties, zoals accountants en De Nederlandsche Bank. 
 
Waardepeildatum 
De waardepeildatum kan gelijkgesteld worden aan 31-12-2022. 
 
Type taxatie 
De Opdrachtnemer dient in het kader van deze opdracht een Markttechnische update uit te 
brengen. 
    
Wij verzoeken hierbij om een rapportage per object. De geheel ondertekende Opdrachtbrief 
dient opgenomen te worden in de bijlage van de rapportage.  
 
Oplevering 
De definitieve taxatie dient uiterlijk 10-02-2023 in het bezit van de Opdrachtgever te zijn en in 
digitale vorm (via fluX en via SBR) aangeleverd te worden. Het referentiekenmerk SBR dient 
hierbij vermeld te worden.  
 
Uitgangspunten / bijzondere uitgangspunten 
Voor de algemene uitgangspunten die van toepassing zijn, wordt verwezen naar hetgeen is 
opgenomen in de Overeenkomst. 
 
In de rapportage dient de Marktwaarde te worden opgenomen.  
Indien er sprake is van woningen dan dient tevens de (indicatie van de) marktwaarde per vhe 
te worden opgenomen. 

Voor deze specifieke taxatieopdracht zijn geen bijzondere uitgangspunten van toepassing. 

Relatie  
In deze Opdrachtbrief bedoelen wij met Relatie:  
 
Stichting S5 Forum Fonds 
 
Contactgegevens 

Thijs Burger 
+31 (0)6 23923672 
tb@sectie5.nl  

 
Informatievoorziening 
Voor de bezichtiging en het opvragen van de relevante informatie kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met relatie. Indien het getaxeerde een verhuurd object betreft, verzoeken wij u de 
huurovereenkomst(en) als bijlage in de rapportage op te nemen.   
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Contactpersoon Opdrachtgever 
Mocht er naar aanleiding van de feitelijke zaken nader overleg met de Opdrachtgever nodig 
zijn, dan kunt u contact opnemen met: 

Roel van Eekelen  
Roel.van.Eekelen@ing.com  
Gabriëla Bergamo  
Gabriela.Bergamo@ing.com  

Honorering  
Voor het uitvoeren van de taxatie gelden de tarieven zoals opgenomen in de Overeenkomst. 
Stichting S5 Forum Fonds zal zorgdragen voor betaling.  
  
Nota 
De definitieve nota kan per e-mail verzonden worden aan tb@sectie5.nl  . 
De adressering is als volgt:   
     
           Stichting S5 Forum Fonds  
           T.a.v. Thijs Burger tb@sectie5.nl  +31 (0)6 23923672  
           Brinklaan 134  
            1404 GV Bussum     
   
Verklaringen Opdrachtnemer   
Als Opdrachtnemer bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de taxatie.  
U verklaart dat alle bij u werkzaam zijnde taxateurs die betrokken zijn bij deze opdracht:   

 en in de afgelopen 12 maanden niet eerder betrokken zijn geweest bij opdrachten, die 
betrekking hadden op het gespecificeerde object. 

 in staat zijn om een onafhankelijke en objectieve taxatie aan te leveren;  
 

 De taxatie moet door u worden uitgevoerd in overeenstemming met: 
 de meest recente dienstovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever; 
 de toepasselijke reglementen van het NRVT; 
 International Valuation Standards (IVS), uitgegeven door de International Valuation 

Standards Council (IVSC); 
 European Valuation Standards (EVS), uitgegeven door The European Group of Valuers 

Associations (TeGoVa); 
 RICS-taxatiestandaarden (The Red Book), meest recente versie 

 
Roulatie  
In de rapportage dient u melding te maken van het exact aantal jaren én keren van eerdere 
betrokkenheid. Daarbij verklaart:  

 de uitvoerend taxateur niet meer dan 6 jaar en/of 12 keer achtereenvolgens bij de 
taxatie van hetzelfde object betrokken te zijn geweest, 

 het Taxatiebedrijf niet meer dan 9 jaar en/of 24 keer achtereenvolgens bij de taxatie 
van hetzelfde object betrokken te zijn geweest.   
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Instemming Opdrachtgever
Als de taxatie afwijkt van bovenstaande overeengekomen afspraken, reglementen en of 
verklaringen, dient u dit op voorhand schriftelijk per e-mail te specificeren naar   
ref.propertydata.valuations@ing.com. 

Na ontvangst beoordeelt opdrachtgever de afwijkingen en/of uw eerdere betrokkenheid of 
onafhankelijkheid. Wij dienen onze schriftelijke instemming te geven, voordat er sprake is van 
een bindende opdracht tot taxatie. De instemming van opdrachtgever maakt dan 
onlosmakelijk onderdeel uit van deze opdrachtbrief.

Retournering opdrachtbrief
De geheel ondertekende opdrachtbrief dient te worden opgenomen in de bijlage van de 
rapportage.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt 
ons bereiken via ref.propertydata.valuations@ing.com.

Met vriendelijke groet,
ING Bank N.V.

Michel Langlois van den Bergh 
Circle Member Property Data & Valuations

Voor akkoord:                                                                    
Opdrachtnemer                                                          Stichting S5 Forum Fonds

        

Bijlagen:

Kerngegevens t.b.v. ING
Overzicht te taxeren objecten

T. Burger
08-02-2023

Naam: A. Kleemans-Staal                                                                                     
Datum: 08-02-2023                                                                        
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Kerngegevens t.b.v. ING:  
  
Voor de invoer in ING-systemen verzoeken wij om per commerciële eenheid de onderstaande 
velden te vermelden in het rapport of in een separaat (Excel) sheet.  
  
#  Kerngegevens ING  Toelichting  

1  Taxatiebedrijf  Naam taxatiebedrijf  
2  GRID ID taxatiebedrijf  ID nummer zoals verstrekt door ING  

3  Type taxatie  Volledige taxatie, Hertaxatie of 
Markttechnische Update  

4  Waardepeildatum De waardepeildatum kan gelijkgesteld worden 
aan de bezichtigingsdatum  

5  Referentiekenmerk (SBR)  Standaard object nr t.b.v. SBR en 
ING administratiesysteem, ook wel SAP/KFC-nr  

6  Adres  Plaatsnaam + straatnaam + huisnummer + 
toevoeging (postcode optioneel)  

7  BAG gegevens: Pand ID  Individueel pandnummer  

8  BAG gegevens: Verblijfsobject ID('s)  
Individueel nummer van de desbetreffende 
unit  

9  Bouwjaar  
Jaartal van initiële bouw (niet jaar van laatste 
renovatie)  

10  Renovatiejaar  Jaartal van laatste renovatie  

11  Courantheid (verkoopbaarheid)  Mate van courantheid uitgedrukt in: zeer goed, 
goed, voldoende, matig, slecht  

12  Onderhoud (buiten)  Staat van onderhoud uitgedrukt in: zeer goed, 
goed, voldoende, matig, slecht  

13  %-
exploitatiekosten (incl. erfpacht canon)  

Kosten uitgedrukt als % van de bruto 
markthuur  

14  Mutatieleegstand in mnd  Mutatieleegstand uitgedrukt in maanden  

15  Bruto markthuur per jr (excl. BTW)  Totale bruto markthuur per jaar excl. BTW 
(inclusief de markthuur van de woningen)  

16  Prime rent per m2 v.v.o./eenheid 
per jr (excl. BTW) (hoofdobject)  

markthuur/ VVO / eenheid per jaar excl. btw  

17  NAR % v.o.n. (voor kapitaalcorrecties)    

18  BAR % HO incl. leegstand  BAR o.b.v. de theoretische huuropbrengst incl. 
leegstand  

19  Marktwaarde k.k.  Indien woningen, waarde per vhe weergeven  
20  Marktwaarde k.k. excl. meerhuur    
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Overzicht te taxeren objecten 
Referentiekenmerk (SBR) Adres Huisnr Toev. Postcode Stad/ Locatie OG 

400000013766 Bunschoterplein 1 
 

6711 CD Ede 

400000014449 Molenvang 2 -9 4876 AJ Etten Leur 

400000014449 Molenvang 2 -9 4876 AJ Etten Leur 

400000014449 Molenvang 2 -9 4876 AJ Etten Leur 

400000014449 Molenvang 2 -9 4876 AJ Etten Leur 

400000014449 Molenvang 2 -9 4876 AJ Etten Leur 

400000014449 Molenvang 2 -9 4876 AJ Etten Leur 

400000014449 Molenvang 2 -9 4876 AJ Etten Leur 

400000014449 Molenvang 2 -9 4876 AJ Etten Leur 

400000014557 Herman Kuijkstraat 49 
 

4191 AJ Geldermalsen 

400000014557 Herman Kuijkstraat 49 
 

4191 AJ Geldermalsen 

400000014401 Markt 50 
 

7772 AE Hardenberg 

400000014701 Spoorstraat 
  

8861 XX Harlingen 

400000013738 Tamboerpassage 1 
 

7902 GK Hoogeveen 

400000013738 Tamboerpassage 1 
 

7902 GK Hoogeveen 

400000013738 Tamboerpassage 1 
 

7902 GK Hoogeveen 

400000013089 Basiliekpad 4 -8 3401 BJ Ijsselstein 

400000013089 Basiliekpad 4 -8 3401 BJ Ijsselstein 

400000013089 Basiliekpad 4 -8 3401 BJ Ijsselstein 

400000013089 Basiliekpad 4 -8 3401 BJ Ijsselstein 

400000013089 Basiliekpad 4 -8 3401 BJ Ijsselstein 

400000013090 Johannes Kolfplein 1 
 

8923 CX Leeuwarden 

400000013090 Johannes Kolfplein 1 
 

8923 CX Leeuwarden 

400000013090 Johannes Kolfplein 1 
 

8923 CX Leeuwarden 

400000013090 Johannes Kolfplein 1 
 

8923 CX Leeuwarden 

400000014559 Diamantplein 3 
 

2332 HT Leiden 

400000014559 Diamantplein 3 
 

2332 HT Leiden 

400000014559 Diamantplein 3 
 

2332 HT Leiden 

400000014559 Diamantplein 3 
 

2332 HT Leiden 

400000014559 Diamantplein 3 
 

2332 HT Leiden 

400000014559 Diamantplein 3 
 

2332 HT Leiden 

400000014559 Diamantplein 3 
 

2332 HT Leiden 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 

400000013746 Dorpsstraat 160 -170 5731 JL Mierlo 
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400000013737 Prins Willem Alexanderplein 5 , 7, 23 6291 GZ Vaals 

400000013737 Prins Willem Alexanderplein 5 , 7, 23 6291 GZ Vaals 

400000013737 Prins Willem Alexanderplein 5 , 7, 23 6291 GZ Vaals 

400000013737 Prins Willem Alexanderplein 5 , 7, 23 6291 GZ Vaals 

400000013091 Van Bruhezedal 12 -13 5551 EW Valkenswaard 

400000013091 Van Bruhezedal 12 -13 5551 EW Valkenswaard 

400000013091 Van Bruhezedal 12 -13 5551 EW Valkenswaard 

400000013091 Van Bruhezedal 12 -13 5551 EW Valkenswaard 

400000013091 Van Bruhezedal 12 -13 5551 EW Valkenswaard 

400000014702 Markt 21 -31 8471 AS Wolvega 

400000014447 Rudolf Steinerlaan 45 
 

7207 PV Zutphen 

400000014447 Rudolf Steinerlaan 45 
 

7207 PV Zutphen 
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