
SCHATTINGSVERSLAG

Aard van het goed: kantoorgebouw

Straat & huisnummer: Latemstraat 93

Postcode & gemeente: 9830 Sint-Martens-Latem

Kadastrale afdeling: SINT-MARTENS-LATEM 1 AFD/SINT-MARTENS-LATEM/

(44064)

Sectie: B

Perceelnummer(s): 0378/00E000

Deel van een perceel: nee

Kadastraal inkomen: €3098

Kadastrale oppervlakte (m²): 840

Zakelijk recht: volle eigendom

Gebruik van het goed: kantoorgebouw met parking
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Verklarende woordenlijst
bijzonder

uitgangspunt

Een uitgangspunt dat ofwel veronderstelt dat de schatting wordt gebaseerd op feiten die wezenlijk verschillen van de feiten

die bestaan op de taxatiedatum; of waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat een belanghebbende partij deze

veronderstelling zou hanteren op de taxatiedatum.

gebruikelijke

uitgangspunt

Een gebruikelijk uitgangspunt is een veronderstelling die wordt opgenomen in het schattingsverslag en – zonder nader

onderzoek – voor waar wordt gehouden. Dit zijn typische veronderstellingen die een schatter-expert doet, zodat er geen

(tijdrovend en duur) onderzoek hoeft te gebeuren.

SWOT-analyse SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands vertaald naar sterktes, zwaktes,

kansen en bedreigingen. De SWOT-analyse is een hulpmiddel om een grote hoeveelheid informatie overzichtelijk en

eenvoudig weer te geven.

taxatiedatum De taxatiedatum geeft aan per welke datum het geschatte waardebegrip van toepassing is. Een schatting is een

momentopname in de tijd en alleen ‘geldig’ voor de taxatiedatum. De taxatiedatum kan verschillend zijn van de datum

waarop de waardebepaling is uitgevoerd.

vastgoedobject Een vastgoedobject omvat in het algemeen drie bestanddelen: grond, opstallen en gebruiksrechten op de grond en/of de

opstallen. Een vastgoedobject kan een perceel grond zijn, of een gebouw (al dan niet gebonden aan een perceel grond),

of een zakelijk recht, of een combinatie die met deze elementen mogelijk is.

waardebegrip Het waardebegrip is de definitie van het begrip ‘waarde’ die wordt getaxeerd.

zakelijk recht Een zakelijk recht is een recht verbonden aan een zaak die op de zaak blijft rusten ongeacht in wiens handen de zaak zich

bevindt. Voorbeelden van zakelijke rechten zijn eigendom, vruchtgebruik, opstal, erfpacht, recht van bewoning,...
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1. Inleiding

1.1. Identificatie van het vastgoedobject

Aard van het goed: kantoorgebouw

Straat & huisnummer: Latemstraat 93

Postcode & gemeente: 9830 Sint-Martens-Latem

Kadastrale afdeling: SINT-MARTENS-LATEM 1 AFD/SINT-MARTENS-LATEM/

(44064)

Sectie: B

Perceelnummer(s): 0378/00E000

Deel van een perceel: nee

Kadastraal inkomen: €3098

Kadastrale oppervlakte (m²): 840

Zakelijk recht: volle eigendom

Gebruik van het goed: kantoorgebouw met parking

1.2. Identificatie van de schatter-expert

De schatter-expert bevestigt over relevante en erkende beroepskwalificaties te beschikken en recente ervaring te hebben,

zowel met betrekking de locatie als de categorie van het geschatte vastgoedobject.

De schatter-expert verklaart dat hij of zij bij het uitvoeren van de schatting zich niet heeft laten leiden door vooraf bepaalde

of gewenste uitkomsten, waarden, adviezen en/of conclusies.

De schatter-expert en de onderneming verklaren geen belang te hebben in de schattingsopdracht.

Voornaam & naam: Klaas Claeyssens handelend voor Claeyssens en Couckuyt BV

Straat & huisnummer: Kouterbaan 16b

Postcode & gemeente: 9830 Sint-Martens-Latem

Telefoon: 09 233 40 54

E-mail: info@ccexperts.be

Beroepskwalificatie: schatter

Identificatienummer: LAN071310 - VLABEL003212078814

1.3. Identificatie van de opdrachtgever

De schatting is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Het schattingsverslag kan enkel gepubliceerd en gedistribueerd

worden aan derden in functie van het doel van de schatting.

Naam en voornaam: dhr. Thomas Couckuyt

Straat & huisnummer: Latemstraat 93

Postcode & gemeente: 9830 Sint-Martens-Latem

1.4. Doel van de schattingsopdracht

De waardebepaling is uitsluitend bestemd voor het genoemd doel. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig

ander gebruik dan het genoemd doel.

Doel: verkrijgen van een investeringskrediet

Taxatiedatum: 20/01/2022
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1.5. Waardebegrip

In onderhavig schattingsverslag worden volgende waardebegrippen getaxeerd:

marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper

na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij de partijen met

kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

markthuur is het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum verhuurd zou kunnen worden tussen een

bereidwillige verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie, na

behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.

vermoedelijke opbrengst gedwongen verkoop is de opinie van de schatter-expert over de te verwachten opbrengst bij

gedwongen verkoop. Deze opinie is mede tot stand gekomen na afweging van de volgende uitgangspunten:

dat de verkoop zal plaatsvinden op de taxatiedatum;

dat er sprake is van een zakelijke transactie;

dat de partijen met kennis van zaken, prudent, bereidwillig en niet onder dwang handelen;

dat voor het vastgoedobject gebruikelijke goede voorbereiding en marketing plaatsvindt;

dat het object zowel van binnen als van buiten bezichtigd en geïnspecteerd kan worden;

dat het vastgoedobject vrij van gebruik en huur is.

1.6. Gebruikelijke uitgangspunten

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onderhavig verslag, is de schatting opgemaakt in de veronderstelling dat:

de titels verhandelbaar zijn en vrij van hypotheken, ander bezwarende lasten of ongewone uitgaven;

er geen beperkende voorwaarden of erfdienstbaarheid het vastgoedobject bezwaren die de waardering zou kunnen

beïnvloeden;

noch de gronden noch de opstallen belast zijn door specifieke gebreken, rechten of lasten;

de opstallen zijn opgericht in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning - zonder deze te raadplegen -

en het huidig gebruik en de uitbating conform is met de regelgeving (vb. milieu, brandveiligheid, exploitatie,...);

gedeelten van het vastgoedobject die ontoegankelijk of onbelicht zijn, zich in goede staat van onderhoud bevinden;

delen van de constructie die ingemetseld, bedekt of anderzijds ontoegankelijk gemaakt zijn tijdens de bouw,

verbouwing of inrichting, zich in goede staat van onderhoud bevinden;

de constructie vrij is van verborgen gebreken en/of schadelijke materialen zoals bijvoorbeeld asbest, huiszwam,

houtworm,…;

geen enkel gevaarlijk of verboden materiaal aanwezig is;

de grond en de constructie voldoende stabiel is;

de grond - zonder over te gaan tot een bodemonderzoek - vrij is van verontreiniging; (Indien u dit uitgangspunt toch

wenst te verifiëren, is de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek aangewezen. In het geval van

bodemverontreiniging en het waardeoordeel dient hiermee rekening te houden, zal u tevens een beschrijvend

bodemonderzoek moeten uitvoeren en ons de resultaten hiervan meedelen.)

gebouwgebonden installaties (liften, roltrappen, centrale verwarming,...) worden verondersteld deel uit te maken van

het vastgoedobject en het waardeoordeel;

productiegebonden installaties, machines en uitrustingen geen deel uitmaken van het vastgoedobject en het

waardeoordeel;

de uitrustingen en materialen die geen deel uitmaken van het vastgoedobject (meubels, inrichting,

verlichtingstoestellen, wandarmaturen,…) niet mee worden opgenomen in het waardeoordeel.
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1.7. Omvang van de bezichtigingen

Ten behoeve van de schatting vormt de schatter-expert zich een beeld van de onderhoudstoestand van het vastgoedobject.

Dit gebeurt op basis van visuele inspectie. Dit betekent dat geen oordeel wordt gevormd over elk onderdeel afzonderlijk,

noch over elementen die aan het zicht onttrokken zijn. De technische installaties worden niet getest. Ook de afvoerleidingen

en de staat van de funderingen worden niet gecontroleerd. Nadrukkelijk is er geen sprake van een bouwkundige keuring.

Het oordeel van de schatter-expert is derhalve geen garantie voor het aan- of afwezig zijn van gebreken. Bij een

vastgoedobject met meerdere eenheden, wordt mogelijks een willekeurige selectie van elk type eenheid geïnspecteerd en

als basis gebruikt voor dit schattingsverslag.

Datum plaatsbezoek: 20/01/2022

Tijd plaatsbezoek: 09:30

Alle ruimtes toegankelijk en bezichtigd: ja

Opdrachtgever aanwezig op het plaatsbezoek: ja

Aanwezigen op het plaatsbezoek: dhr. Thomas Couckuyt

1.8. Aard en bron van informatie waarop de schatting is gebaseerd

De schatter-expert heeft onderstaande informatie kunnen raadplegen bij de opmaak van onderhavig schattingsverslag.

Aard Omschrijving

Bouwplannen opgemaakt door Claeyssens & Couckuyt bv op 15/10/2020

referentie: basis schattingsverslag_Latemstraat 93, 9830 Sint-Martens-Latem pagina 6 van 20

Claeyssens en Couckuyt BV

Kouterbaan 16b

9830 Sint-Martens-Latem

info@ccexperts.be

www.ccexperts.be



2. Beschrijving van het vastgoedobject

2.1. Ligging

Omschrijving van de omgeving: wijk met middelgrote woningen / wijk met grote woningen /

gemeentekern / residentieel / handelscentrum

Diensten en voorzieningen binnen een straal van 1.5 km: gemeentehuis / detailhandel / administratief centrum /

grootwarenhuis / bibliotheek / horeca / kleuteronderwijs /

gezondheidszorg / lager onderwijs / park / secundair onderwijs /

bos / recreatie / kinderopvang / toerisme / sportinfrastructuur /

buurtwinkel

Autosnelweg: E17 gelegen op ca. 9 minuten rijden

E40 gelegen op ca. 7 minuten rijden

Openbaar vervoer: treinstation gelegen op ca. 4.0 km afstand

bushalte gelegen op ca. 0.15 km afstand

Appreciatie van de buurt/omgeving: zeer goed

Prijsevolutie in de omgeving: stijgend

Aard van het verkeer: doorgaand

Geluidshinder: een beetje

Geurhinder: geen
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2.2. Grond

Oppervlakte woongebied (m²): 840

Totale grondoppervlakte (m²): 840

Bebouwde grondoppervlakte (m²): 188

Straatbreedte (m): 62

Gemiddelde perceeldiepte (m): 47

Oriëntatie van de straatgevel: noordoost

Vorm: rechthoek

Helling: vlak

Hoogteligging t.o.v. de straat: gelijkaardig niveau

Bodemtype: zand

Watertoets: niet overstromingsgevoelig

Risicozone voor overstromingen: geen risicozone

Beschermd grasland: niet beschermd

Juridische bestemming: woongebieden

2.3. Constructie

2.3.1. Algemene omschrijving

Gebouwstructuur: staal / beton / metselwerk

Type bebouwing: open

Bouwjaar: 1965

Indeling: Het kantoorgebouw bestaat uit 2 bouwlagen :

gelijkvloers (ca. 188m²):

ontvangstruimte

kantoorruimte

vergaderzaal 1

vergaderzaal 2

technische ruimte

gescheiden sanitair

bergruimte

technische ruimte

telefooncel 1

telefooncel 2

telefooncel 3

eerste verdieping (ca. 144m²):

traphal

doucheruimte

kantoorruimte

vergaderzaal 3

eetplaats

personeelsruimte

keuken

toilet

dakterras

groendak

Verder is er nog een parking aanwezig voor maximaal 12 wagens.
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Gevelbreedte (m): 19.5

Aantal bouwlagen: 2

Bruto vloeroppervlak (m²): 332

Aantal externe parkeerplaatsen: 12

Oriëntatie terrassen: zuidwest

Nutsvoorzieningen: elektriciteit / aardgas / stadswater / kabeldistributie / telefoon /

riolering

Aantal meters: 1

2.3.2. Kwaliteit en comfort

Algemeen gebruik materialen: goed

Zicht op de buren: zwak

Vrij uitzicht: vrij mooi

Lichtsterkte: vrij veel

Verwarming: centrale verwarming (aardgas) / vloerverwarming

Ventilatiesysteem: C

Comfort: airco / netwerkbekabeling / alarminstallatie / brandbeveiliging / keuken (basis) /

badkamer (basis)

Tuin: normaal onderhoud
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2.4. Kaarten

Kadastraal plan
 
GRB-basiskaart

Gewestplan
 
Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Geluidsbelasting toestand 2016
 
ArcGIS satelliet
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2.5. Fotoreportage

voorgevel
 
zijgevel

gevels
 
landschapskantoor

vergaderzaal
 
landschapskantoor
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landschapskantoor
 
landschapskantoor

vergaderzaal
 
telefooncellen

kantoorruimte
 
vergaderzaal
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keuken
 
personeelsruimte

personeelsruimte
 
traphal

terras
 
toilet
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3. Motivering en toelichting van de gehanteerde
schattingsmethode

3.1. Kapitalisatiemethode

De kapitalisatiemethode wordt toegepast omdat het vastgoedobject uit zijn exploitatie huurinkomsten kan opleveren. De

parameters van de kapitalisatiemethode zijn enerzijds de gepronostikeerde huurinkomsten en anderzijds het rendement dat

vooropgesteld wordt.

Bij de kapitalisatiemethode wordt een markthuur en/of een contracthuur omgezet naar een gekapitaliseerde waarde. De

markthuur is een (denkbeeldige) inkomstenstroom die voortkomt uit het te schatten vastgoedobject. In de basisvorm van

kapitalisatiemethode wordt een oneindige inkomstenstroom aangenomen waarvan eventuele kosten zoals achterstallig

onderhoud, kapitaalinvesteringen, leegstand, mutatiekosten wederverhuur, huurincentives,... in mindering worden gebracht

van de gekapitaliseerde huurinkomsten of investeringswaarde. Deze kosten worden verdisconteerd aangezien

aangenomen wordt dat zij niet allemaal op de taxatiedatum worden uitgegeven.

Het rendement of de yield waarmee gerekend wordt voor de kapitalisatie van de huurinkomsten wordt bepaald door een

analyse van vergelijkingspunten met vergelijkbare objectrisico’s (leegstand, onderhoudskosten, type huurder,

marktsegment,...) en/of op basis van de ervaring en kunde van de schatter-expert.
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4. Vergelijkingspunten
Voor een gedetailleerde beschrijving van de vergelijkingspunten wordt verwezen naar de bijlagen.

Nr.
Straat &

Huisnummer
Gemeente

Vloeroppervlakte

(m²)

Grondoppervlakte

(m²)
Datum Prijs

1 Maenhoutstraat 8
Sint-Martens-

Latem
857 1010 25/09/2020 € 1.950.000

2 Emiel Clauslaan 66 Deinze 720 1000 24/05/2019 € 1.470.000

3 Dorpsstraat 73 Deinze 761 738 07/11/2019 € 1.250.019

4 Landegemdorp 4 Deinze 65 2503 22/01/2020 € 235.000

5 Gordunakaai 73 Gent 256 450 01/12/2021 € 920.000
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5. Waardebepaling

5.1. Kapitalisatiemethode

Voor de gedetailleerde waardeberekeningen wordt verwezen naar bijlage 1 gehecht aan onderhavig schattingsverslag.

De markthuur (in de staat waarin het vastgoedobject zich bevindt) wordt ingeschat op € 62.000 per jaar. De markthuur

wordt bekomen op basis van marktvergelijking per gebouwdeel:

€ 165 per m² per jaar voor de kantoren;

€ 600 per per parkeerplaats exterieur per jaar.

Door kapitalisatie van de markthuur aan een yield van 3,75% wordt een gekapitaliseerde huur

of investeringswaarde verkregen van € 1.653.333.

De aanschaffingswaarde van € 1.626.580 wordt bekomen door correctieposten in rekening te brengen van de

investeringswaarde:

min € 15.500 voor 3 maanden leegstand;

min € 11.253 voor de mutatiekosten wederverhuur op de leegstand bestaande uit de makelaarscommissie.

Door van de aanschaffingswaarde € 187.129 transactiekosten in mindering te brengen wordt de marktwaarde geschat op

say @ € 1.440.000. De transactiekosten zijn begroot op 13% van de marktwaarde.
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6. Conclusie
Commentaar van de schatter-expert

Het kantoorgebouw is geografisch gelegen in het centrum van Sint-Martens-Latem. De omgeving wordt gekenmerkt door

grote en middelgrote gebouwen, alsook verschillende diensten en voorzieningen in het centrum van de dorpskern Sint-

Martens-Latem. Het gebouwenpatrimonium in de omgeving is vaak vernieuwd of gerenoveerd. Het verkeer is er doorgaand

van aard. De omgeving kent een sterk stijgende prijsevolutie. Binnen een straal van 1,5 km zijn alle diensten en

voorzieningen in functie van wonen en werken gelegen. De bereikbaarheid met de wagen wordt als gunstig geapprecieerd.

Op 7 min. rijden is de E40 te bereiken. Op 9 min. rijden is de E17 te bereiken. Ook is er een zeer vlotte verbinding naar

Gent. Met het openbaar vervoer wordt de bereikbaarheid als gunstig geapprecieerd. Op ca. 150 m is een bushalte gelegen.

Het treinstation De Pinte is gelegen op ca. 9 min. rijden.

De grond is ca. 840 m² groot en beschikt over een straatbreedte van ca. 15 m langs de Latemstraat en ca. 47 m langsheen

de Kouterbaan. De oriëntatie van de grond wordt als middelmatig geapprecieerd. De vorm van de grond is rechthoekig en

het terrein is op een gelijkwaardig niveau gelegen t.o.v. de straat. De grond is niet waterziek. Overeenkomstig het

Gewestplan is het vastgoedobject gelegen in woongebieden.

Het kantoorgebouw betreft een open bebouwing, dateert van de jaren '60 en kende zijn laatste grondige renovatie in het

jaar 2009 en een opfrissing in het jaar 2021. De staat van onderhoud wordt als uitstekend geapprecieerd. Het gebouw

bestaat uit 2 bouwlagen. De architectuur en de verschijningsvorm van het gebouw zijn verzorgd. Het bedrijfsvastgoed

geniet een uitstekende visibiliteit voor passanten en tevens een goede representativiteit. De bruto vloeroppervlakte

bedraagt ca. 332 m² en in het kantoor zijn ca. 25 werkplekken geïnstalleerd. Het materiaalgebruik is kwaliteitsvol en

duurzaam. De muren zijn bepleisterd en geschilderd en de bevloering is zowel op het gelijkvloers, als op de eerste

verdieping in keramische vloertegels. Qua technieken en voorzieningen omvat het kantoor centrale verwarming op aardgas

via vloerverwarming, een ventilatiesysteem type C, overal dubbele beglazing met aluminium raamprofielen, air conditioning,

een surround system, een alarmsysteem met meldkamer, camera's en brandbeveiliging.

Qua indeling omvat het gebouw op het gelijkvloers een inkomhal, kantoorruimte, twee vergaderzalen, een technische

ruimte, gescheiden sanitair met hangtoiletten en lavabo, 3 telefooncellen, alsook een bergruimte. Op de eerste verdieping

is een kantoorruimte, eetplaats, zithoek, keuken met basisinstallaties, aparte wc, doucheruimte, vergaderzaal, een

dakterras en groendak ingericht.

Het vastgoedobject beschikt over 12 externe parkeerplaatsen.

De verkoopbaarheid van het vastgoedobject wordt door de schatter-expert als gunstig geapprecieerd.
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Rekening houdend met voorgaande worden volgende conclusies bekomen in een SWOT-analyse:

Sterktes & kansen Zwaktes & bedreigingen

ruime parking

hoge afwerkingsgraad

ruime voorzieningen

gelegen in het centrum van Sint-Martens-Latem met

zeer goede zichtbaarheid voor passanten gezien

hoekperceel

bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Op taxatiedatum van 20/01/2022 bekomt de schatter-expert de volgende opinie:

een marktwaarde van € 1.440.000

een vermoedelijke opbrengst gedwongen verkoop van € 1.310.000

een markthuur van € 62.000 per jaar

Opgemaakt te Sint-Martens-Latem op 20/01/2022 met aangehecht 6 bijlage(n).

Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten getrouw heb vervuld.

 

Klaas Claeyssens

schatter - LAN071310 - VLABEL003212078814

handelend voor Claeyssens en Couckuyt BV

Kouterbaan 16b

9830 Sint-Martens-Latem

België

E: info@ccexperts.be

T: 09 233 40 54
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7. Algemene bepalingen
1. De schatter-expert bevestigt over relevante en erkende beroepskwalificaties te beschikken en recente ervaring te

hebben, zowel met betrekking tot de locatie als de categorie van het geschatte vastgoedobject.

2. De schatter-expert en de onderneming verklaren geen belang te hebben in de schatting. We verklaren dat we bij het

uitvoeren van de schatting ons niet hebben laten leiden door vooraf bepaalde of gewenste uitkomsten, waarden,

adviezen en/of conclusies.

3. De schatting is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Het schattingsverslag kan enkel gepubliceerd en

gedistribueerd worden aan derden in functie van het doel van de schatting. Er wordt geen verantwoordelijkheid

aanvaard voor gebruik door anderen dan de opdrachtgever.

4. De schatting is uitsluitend bestemd voor het genoemd doel. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig

ander gebruik dan het genoemd doel.

5. De schattingsopdracht omvat geen onderzoek van de authenticiteit van de eigendomstitel, noch de controle op de

naleving van wetgeving (vb. stedenbouw, milieu, exploitatie, brandveiligheid,...) die van toepassing is op het

vastgoedobject.

6. Er wordt geen onderzoek verricht naar de aan- of afwezigheid van High Alumina Cement, Calcium Cloride, Asbestos,

bodemverontreiniging en andere schadelijke materialen.

7. Ten behoeve van de schatting vormt de schatter-expert zich een beeld van de onderhoudstoestand van het

vastgoedobject. Dit gebeurt op basis van visuele inspectie. Dit betekent dat geen oordeel wordt gevormd over elk

onderdeel afzonderlijk, noch over elementen die aan het zicht onttrokken zijn. De technische installaties worden niet

getest. Ook de afvoerleidingen en de staat van de funderingen worden niet gecontroleerd. Nadrukkelijk is er geen

sprake van een bouwkundige keuring. Het oordeel van de schatter-expert is derhalve geen garantie voor het aan- of

afwezig zijn van gebreken. Bij een vastgoedobject met meerdere eenheden, wordt mogelijks een willekeurige selectie

van elk type eenheid geïnspecteerd en als basis gebruikt voor dit taxatierapport.

8. De schatter-expert neemt aan dat alle verklaringen en informatie met betrekking tot het vastgoedobject die door de

opdrachtgever en de aanwezigen op de plaatsafstapping verstrekt werden, hetzij schriftelijk, mondeling of

elektronisch, en die opgenomen werden in het rapport, waar en correct zijn, en dat geen relevante informatie werd

achtergehouden.

9. Elke schets, afmeting of oppervlakte in het rapport is benaderend. De schatter-expert heeft geen exacte afmetingen

vastgesteld van het vastgoedobject of vertrouwt volledig op aangeleverde informatie die werd overgemaakt.

10. Een schatting betreft een momentopname in de tijd. Een schatting dient regelmatig te worden geherwaardeerd in

functie van wijzigingen (vb. wijziging van de marktomstandigheden, wijziging van het vastgoedobject, wijzigingen van

de omstandigheden in de omgeving van het vastgoedobject,...).

EINDE VAN HET SCHATTINGSVERSLAG
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8. Bijlagen

8.1. Bijlage 1 - kapitalisatiemethode

8.2. Bijlage 2 - vergelijkingspunten

8.2.1. Vergelijkingspunt 1

8.2.2. Vergelijkingspunt 2

8.2.3. Vergelijkingspunt 3

8.2.4. Vergelijkingspunt 4

8.2.5. Vergelijkingspunt 5
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Latemstraat 93

9830 Sint-Martens-Latem  

taxatiedatum: 20/01/2022

kantoren 332 m² x 165 €/m² € 54.780
parking (exterieur) 12   pk x 600  €/pk € 7.200
markthuur (per jaar) € 62.000

yield 3,75%

investeringswaarde € 1.653.333

leegstand 3 maand -€ 15.500
mutatiekosten wederverhuur 18,15% -€ 11.253
aanschaffingswaarde € 1.626.580

transactiekosten 13% -€ 187.129
marktwaarde € 1.439.452

say @ € 1.440.000

KAPITALISATIEMETHODE

BIJLAGE 1: kapitalisatiemethode



Kantoorgebouw - 9830 Sint-Martens-Latem

Ligging

Adres Maenhoutstraat 8 - 9830 Sint-Martens-Latem

Kadastrale ligging SINT-MARTENS-LATEM 1 AFD/SINT-MARTENS-LATEM/ - B - 0411/00Y003

Transactiegegevens

Koop/huur Koop

Transactie Onderhands

Geschiedenis

25/09/2020 Toegevoegd

25/09/2020 €1950000

17/12/2020 Laatst gezien

Intrinsieke kenmerken



Intrinsieke kenmerken

Type Kantoorgebouw (Uitstekende staat)

Nuttige vloeroppervlakte 857

Grondoppervlakte 1010

Badkamers 1

Bouwjaar 1997

KI 5786



Foto's

 



Kantoor - 9800 Deinze

Ligging

Adres Emiel Clauslaan 66 - 9800 Deinze

Kadastrale ligging DEINZE 2 AFD/ASTENE/ - A - 0968/00Y000

Transactiegegevens

Koop/huur Koop

Transactie Onderhands

Geschiedenis

24/05/2019 Toegevoegd

24/05/2019 €1470000

05/06/2019 Laatst gezien

Intrinsieke kenmerken

Type Kantoor (Uitstekende staat)

Nuttige vloeroppervlakte 720

Grondoppervlakte 1000

Bouwjaar 2016



Foto's

 

 



Kantoorgebouw - 9800 Deinze

Ligging

Adres Dorpsstraat 73 - 9800 Deinze

Kadastrale ligging DEINZE 2 AFD/ASTENE/ - C - 0173/00N005

Transactiegegevens

Koop/huur Koop

Transactie Onderhands

Geschiedenis

07/11/2019 Toegevoegd

07/11/2019 €1250019

08/12/2020 Laatst gezien

Intrinsieke kenmerken

Type Kantoorgebouw (Goede staat)

Nuttige vloeroppervlakte 761

Grondoppervlakte 738



Foto's



Kantoor - 9850 Deinze

Ligging

Adres Landegemdorp 4 - 9850 Deinze

Kadastrale ligging DEINZE 16 AFD/LANDEGEM/ - C - 0069/00K000

Transactiegegevens

Koop/huur Koop

Transactie Onderhands

Geschiedenis

22/01/2020 Toegevoegd

22/01/2020 €235000

22/04/2020 Laatst gezien

Intrinsieke kenmerken

Type Kantoor (Goede staat)

Nuttige vloeroppervlakte 65

Grondoppervlakte 2503

Bouwjaar 2002



Foto's

 

 



Kantoorgebouw - 9000 Gent

Ligging

Adres Gordunakaai 73 - 9000 Gent

Kadastrale ligging GENT 9 AFD - I - 0062/00W000

Transactiegegevens

Koop/huur Koop

Transactie Onderhands

Geschiedenis

01/12/2021 Toegevoegd

01/12/2021 €920000

21/12/2021 Laatst gezien

Intrinsieke kenmerken

Type Kantoorgebouw (Uitstekende staat)

Nuttige vloeroppervlakte 256

Grondoppervlakte 450

Bouwjaar 1973

KI 2285



Foto's
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