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WIMCO

I. REGISTERGOED

l.l Soort en plaatselijke omschrijving

Het betreft 4 aaneengesloten percelen eigendomsgrond met het daarop

gebo uwd e ;;;;;J"r; aa n tr oii g;;;;, 1 
rrierna te n-oem en h et reg istergoed )'

Ilaatselijk bekend als:

1.2 Kadastrale gegevens en bron

Hetbetrefthiervieraaneengeslotenpercelen,naarberekeninggezamenlijkgroot
circa7.97omJ', nader omschreven als volgt:

l.Eenperceelgrond,gelegeninhetStadsdistridVanCuragaoteSalina,groot
circa 4.7 6Om], kadastraat Oefeni als Stadsdisffict' Sectie A' nummer 1635.-

2. Een percee I grond,gelegen'ii'nei staosaisffict van Curagao te Salina' groot

circa I .32Om2,kadastraal oer.enJar, stadsdisilict' Sectie A' numlner 2384:

3. Een perceel grond, g"r"g"n'i;'r'"i staasoistrict van curagao te Salina' groot

circa I .Zl,mr,kadastraal o"t "ni 
als Stadsdistrict' sectie A' rummer 4600; en

4. Een percee I grond,g"r"g",;'; r-]"i ituataistrict van Curaqao te salina' groot

circa 680m 2,kadastraat Oet<enJ als Stadsdistrict' Sectie A' nummer 4601' met

het op deze percef"n g"Oo,;*d" plirrt"f Uk be[end als het WIMCO Complex op

Oe f,oef f<aminda Salina en Grebbelinieweg''f "'

Het registergoed staat in de registers van het Kadaster en openbare Registers van

Curagaoingeschreven ten rr#;;; ril"t,'itai" Mercantile company (wlMco) N'v'

Bovenstaandegegevenszijndoordeopdrachtgeververstrekt'Dezegegevens
zijn inoverl eg met a e 

." Pd iit-#;;; ;t* 
"^T l;ntoor 

n iet g everifieerd' RvM

Design & Ta>Iaties is niet rrnrprik"lijk voor enige onjuistheid in deze gegevens'

2. DOEL VAN DEZE TAXATIE

Hetdoelvandezetaxatieishetperopnam:qul,Tverkrijgenvaninzichtinde
onderhandse verkoopwaarde lmartctwaarde). executiewaarde en

herbouww aardevan het r"girt"rgo"J. utl van huur en gebruik' in de huidige

staat.
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3.2

3. VTAARDEN PER OPNAMEDATUM

3.1 Onderhandseverkoopwaarde(marktwaarde)

De onderhandse verkoopwaarde (marktwaarde) van het registergo ed, vry van
h,uur en gebruik, wordt per l6 januari getaxeerd op Naf. 6.150.000,00

De onderhandse verkoopwaarde omschreven als de prijs, die bij
onderhandse verkoop, bij aanbieding vrijvan huur en gebruik en op de voor het
registergoed meest geschikte wijze, na beste voorbereiding, binnen een redeli.l'k

tijdsbestek, door de meest biedende gegadigde voor het registergoed zou zyn
besteed.

Executiewaarde

De executiewaarde van het vrijvan huur en gebruik, wordt per l6
januari 2020 getaxeerd op Naf. 4.620.

De executiewaarde (exclusief de vdilingkosten) wordt omschreven als de prt,;s, die
bij een gedwongen openbare verkoop, volgens plaatselijk gebruik, door de
meest biedende gegadigde voor het registergoed zou zi1'n besteed.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde van het complex wordt per l6 januari 2020 getaxeerd op
Naf. 5.600.000.00.

De herbouwwaarde wordt omdthreven als het bedrag benodigd voor de
herbouw van de verzekerde opstallen onmiddelltJk na het voorval op dezelfde
plaats en met dezelfde bestemming.
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ln deze herbouwwaarde zUn de volgende onderdelen opgenomen:

o Sloop- en afuoerkosten van het puin van de verwoeste opstallen;
o Opbouw van de opstallen, exclusief funderingen en de opbouw tot en met de

begane grondvloer;
o Afinrerkvloeren en reparatie van de ruwe begane grondvloer;
o QBstratingen gelegen binnen l0 meter om de bebouwing;
o Alle aanwezige installaties t.b.v. elektra, airconditioning, waterleiding, telefoon,

etc.;
o Advies- en architectkosten voor de wederopbouw van de opstallen;

(- o Opzichterskosten tijdens de uitvoeringvan de bouw;
o Bouwplaatskosten, winst en risico aannemer;
o Omzetbelasting.

ln deze herbouwwaarde zUn niet opgenomen:

o Funderingen en de opbouw tot aan de begane grondvloer;
o Omheiningen:
o Alle onderdelen behorende tot de roerende goederen.

4. VERANTWOORDING

Voor zover deze taxatie in verband staat met een financieringsaanvraag,
verklaart ondergetekende. dat noch hi1'. noch zi1'n kantoor of aan hem gelieerde
bedrijven betrokken zrJn brJ die aanvraag en evenmin bij een eventueel daaraan
ten grond slag liggende (ver) kooptransactie.

Bij een eventuele uitgifte van dit rapport, mogen niet slechts delen hieruit
openbaar gemaakt worden, doch dient dit als een geheel gepubliceerd te
worden.

RvM Design & Taxaties behoudt zich het recht voor om ten aanzien van het
registergoed, onderwerp van deze taxatie, ook ten behoeve van eventuele
andere toekomstige opdrachtgevers een taxatierapport te vervaardigen.
Ondergetekende aanvaardt ten aanzien van de inhoud van dit rapport geen
verantwoording jegens anderen dan de opdrachtgever.

Bovendien is RvM Design & Taxaties op generleiwijze aansprakelijk voor
verborgen gebreken, zoals bv. een slechte fundering, gebreken in de ruimte
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boven het plafond (welke ruimte niet is bezichtigd) en aantasting door termieten,
die ondanks de zorgvuldige inspectie toch aanwezig mochten zijn en de
genoemde waarden mogelijk zouden kunnen beinvloeden.

Voor eventueel enigerleiandere schade. geleden door de o$drachtgever en
voortvloeiende uit deze taxatie, is RvM Design & Taxaties tot uiterluk
3"maanden na de dagtekening en hooguit tot het maximum van het honorarium
voor deze taxatie, aansprakelijk.

5. BIJ DEZE TAXATIE ZIJN DE VOLGENDE GEGEVENS VERMELDENSWAARD

\-

5.1 Naaste omgeving en stand

Het registergoed is gelegen in een commerciele wijk, met een middelmatige
bebouwingsdichtheid, op een zeer goede en centraalgelegen commercidle
locatie van Curagao, net buiten hartje Salina. De omliggende bebouwing bestaat
uit commercidle en residentidle panden alsook enkele scholen van wisselende
kwaliteit,

5.2 Bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn bij de ontwikkeling van
de waarden van het getaxeerde registergoed ten aanzien van geluidshinder;
omliggende bebouwing en uitbreiding

Daar het registergoed gelegen is aan- en voornamelijk toegankelijk is vanaf de
drukke Kaminda Salina kan men, op gezette tijden, geluid- en verkeersoverlast
ondervinden. Er zfin ons verder geen bijzondere omstandigheden bekend.

5.3 Bereikbaarheidenparkeerplaatsen

Het registergoed is makkeli;'k te vinden en goed te bereiken. Er zijn circa 60
parkeerplaatsen op het eigen perceel. Er zijn tevens parkeermogelijkheden aan
de weg en in de nabi;'e omgeving.

5.+ Ligging binnen of buiten de bebourryde kom

Het perceel is gelegen binnen de bebouwde kom aan een geasfalteerde weg
met straatverlichting. Het complex is aangesloten op het elektriciteit-
waterleiding- en telefoonnet.

RvM Design & Taxaties
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5.5 Omschrijving van de oPstallen

Hetbetrefthiereencommercieelpandbestaandeuit,intotaalenvoorzover
zichtbaar,5 aaneengesloten opstalten verenigd tot een enkel complex' De

meeste opstallen van Oit complex zijn meer.din 50 iaar oud"Het complex is

ingedeeld in een grote winkelruimtL en toilet aansluitend op het administratief

qe?eelte bestaanJe uit een open kantoortuin, verschillende prive kantoren

waa rva n er een aantal voorzien zijn v an i nbo uwkasten, verga derzaal' arc h ief'

service en onderdelen, kantine, diverse bergingen, diverse toiletruimtes' een

magazijnruimte welke tevens als werkplaats fungeert annex 3 aparte

opslagruimtes, kleine werkplaats, groot werkplaits en reparatieruimte met 2

bergingen, ,rir" kantoorrui-t",i kleine prive kantoren, toiletruimte en 2 grote

magazijnen,waarvanhet grotere vrij nieuw is en tevens voorzien is van een laad-

en tos perron (loading dock). Vrijweialle magaziin- en opslagruimtes zijnvoorzien

van mezzanines gebJuwd op stiten structuren en afgewerkt middels multiplex

platen. Deze ziln-allen toegankelijk middels stalen steektrappen afgewerkt met

houten treden.
Het complex ligt op een vlak hoekperceel en zijn de opstallen waarschijnlijk

gefundeerd op strookfunderingen. Het nieuwe magazyn is waarschijnlijk

gefundeerJ oi, "", 
cornbinatiJbestaande uit strook- en poerfunderingen. Het

opgaande metselwerk bestaat, voor zover zichtbaar, uit circa l0' l5 en 20cm

dikke betonstenen muren en gestorte betonnen kolommen van verschillende

dimensies die, voor zover zicnibaar,aan beide zijden ge_pleisterd en geschilderd

zijn.lnde winkelruimte is er een deel van de wanden afgewerkt met

zogenaamde "slat-walls". Een grote magaziinruimte is middels houten

opbouwwanden bekleed midiels gipspaten, onderverdeeld in 3 aparte ruimtes.

Enkele buitenwanden zi1'n verder tevens voorzien van ventilatie blokken'

Er zijnenkele scheuren in de wanden waargenomen en bladdert het

schilderwerk op een aantal plaatsen. ln het nieuwe grote loods zyn er tevens

sporen van wiite mieren geconstateerd' Het nieuwe magazijn is opgetrokken

middels een stalen kolom- en balk constructie. De ruimtes tussen de kolomrnen in

isopgemetseldmetl5cmdikkebetonstenen,dieaanbeidezijdengepleisterden
geschilder d zijn. De buitenwanden zijn hier grotendeels afgewerkt middels pre'

fab kunststof 
-panelen 

afgewerkt met kleine riviersteentjes'

De vloeren ziiinwaarschiJnlijk gemaakt van gewapend beton en ziin' voor zover

zichtbaar,afjewerkt r"i trput, epoxy, keramische en granito tegels en

gladgestreken beton *uuruui- enkele grote delen geschilderd zijn' De vloeren

vertonen, vooral in de diverse werkplaltsen alsook de oudere magazijn- en

opslagruimtes, sporen van slil'tage. in het administratief gedeelte zry-n er een

aantalscheurenindegranitovloerengeconstateerd.
Het pand heeft, ,oor r6u", zichtbaar,4 zadetdaken gedekt met eterniet

golfplaten,eengebrokenlessenaardakgedektmiddelsaluminium
trapeziumplatenl een zadeldak gedekt miaoets geprofileerde en geisoleerde

*uru HI 3;'l'o:": J;6:[:i"' "
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aluminiumplaten en een lessenaardak gedekt met zink golfplaten. Enkele van

deze zinkgolfplaten vertonen roestschade en zil'n er tevens een aantal eterniet
golfplaten stuk. In de oudere gebouwen zijn er een aantal kuststof platen

opgenomen om zo natuurliik daglicht binnen te laten. De plafonds, waar
aaiwezig, bestaan uit systeem plafonds, beton en soft- en hardboard platen' In
een magazijnruimte bestaan de plafonds uit isolatiedekens. Deze hangen
enigszins los. Er zijn verschillende sporen van lekkages waargenomen, vooral in

de wert<plaatsen en magazijnen, en ontbreken er hierdoor op enkele plaatsen de
plafondplaten. De afwerking van enkele plafondplaten bladdert-
De raam- en deurkozijnenzijnvan hout en van aluminium. De ramen bestaan uit
houten vaste ramen, aluminium schuiframen en aluminium puien voorzien van
vaste glazen panelen. De buitendeuren bestaan uit aluminium automatische
schuifdeuren voorzien van vast glas, aluminium dubbele paneeldeuren eveneens
voorzien van vast glas, houten paneeldeuren, metalen tweedelige schuifdeuren,
metalen paneeldeuren en een aluminium rolluik. De binnendeuren bestaan uit
houten triplex- opdek- en paneeldeuren voorzien van een dekkende laklaag,
aluminium paneeldeuren voorzien van vast glas en metalen paneeldeuren. De

ramen en verschillende buitendeuren zijn uitgerust met traliewerk.
De kantine is voorzien van een keukenblok voorzien van onder- en bovenkasten
van lokale makelij. De kastfronten zijn beplakt met formica. Het aanrechtblad is

deels beplakt met formica en deels gemaakt van roestvrij staal, en bevat een
dubbele roestvrustalen spoelbak. De keuken is verder uitgerust met een
afzuigkap. De keukenwanden zijn niet betegeld.
Het complex beschikt over, in totaal, 4 toiletten en een badkamer. De toiletten
zijn allen ingericht met een vaste wastafel en 6en of meerdere toiletpotten. De

toiletwand en zijn betegeld tot hoogtes varidrend tussen 1.50 en 2.00 meter. De
badkamer, gesitueerd in een magazijn nabil'een werkplaats, is ingericht met een
vaste wastafel, toilet en douche. De wanden van deze badkamer zijnvolledig
betegeld. Het pand is verder tevens uitgerust met een alarmsysteem en een
zo genaamd e closed-ci rcu it tel evision system ( C CTV).

Het perceel is, voor zover zichtbaar, slechts rondom het laad- en losperron en het
gebied bestemd voor afualverzameling, omheind middels betonstenen voeten
met hekwerk. Een deelvan het afualverzamelingsgebied is verder ornheind
middels harmonicagaas. De omheining van het laad- en losperron is uitgerust
met metalen schuifhekken. De voorzijde van het geheel wordt gebruikt als

parkeerplaats. Het perceel is volledig bestraat met asfalt en gladgestreken beton.

Het geheel verkeert, voor zover zichtbaar,in matige tot redelijke staat van
onderhoud.
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5.6 lndelingen en oPPeMaKen

Voor de indeling van het pand wordt verwezen naar de plattegrond in de

bijlagen. De oppervlakten van de diverse ruimten zijn als volgt:

Winkel
Administratie
lfragazijnen en werkplaatsen (oud - totaal)

Magazijn (nieuw)
Mezzaninnes (totaal)
Laad- en losPerron

Totaal bebouwde vloeroppervlakte

circa 461m2
circa 648m2
circa 2.l91mz
circa 880m2
circa 500m2
circa 420m2

circa 5.100m2

Ondergetekende heeft geen huidig of toekomstig belang bij de vaststelling van

de waarden van genoei-,d registergoed en stelt dat naar beste weten de

lenoemOe bevinEingen in diirapport correct zijn en op waarheid berusten en

5ll" urn invloed zijnie factoren op het getaxeerde registergoed zijn opgenomen

in de waarden.

Aldus gedaanen opgernaakt te goeder trouw, naar beste kennis en Wetenschap'

om te dienen waat zulks zal behoren'

2020

.A. van Meeteren
axateur o.g.
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