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GEVEL TAXATIERAPPORT 
Betreffende het perceel eigendomsgrond kadastraal bekend als 1-L-705 met het daarop 
bevindende betonstenen woonhuis met vrijstaande werkplaats plaatselijk bekend als Montaña 36 
ten name van  en in opdracht van de directive van 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vooraanzicht de woning te Montaña 36. 
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Gevel taxatierapport 
 
1.  Algemene informatie 
 
A:  Inleiding 
Ondergetekende, ing. Antonio  Wilson, bouwkundig adviseur en taxateur o.g. verklaart in  
opdracht van  een taxatierapport te hebben 
gemaakt van het perceel eigendomsgrond kadastraal bekend als 1-L-705, met het daarop 
bevindende betonstenen woonhuis met vrijstaande werkplaats plaatselijk bekend als Montaña 36 
( zie  situatieplan ),  welke  hieronder  nader zal worden beschreven. 
 
Als basis voor dit taxatierapport gelden de volgende gegevens. 
-  het situatieplan. 
-  een opname en inspectie van bovengenoemde onroerende goederen op 3 september 2020. 
 
Het perceel eigendomsgrond kadastraal bekend als, Eerste Afdeling Sectie L nummer 705 
en staat ingeschreven op 14 december 2001 in het kadastrale register C-531-47 ten name 
van  

 
Het perceel eigendomsgrond is 775 m² groot. 
  
B:  Het doel van dit taxatierapport: 
Het doel van dit taxatierapport is om de huidige markt-, de herbouw-  en de huidige executie  
waarden van de bovengenoemde  onroerende  goederen te bepalen. 
 
C: De indeling van het betonstenen woonhuis. 
 Benaming Oppervlakte  
01 Entree 12.00 m² 
02 Woonkamer 22.80   

03 Patio 20.80 m² 

04 Eetruimte en keuken 29.03 m² 

05 Wasruimte 12.90 m² 

06 Badkamer 1 6.45 m² 

07 Slaapkamer 1 15.70 m² 

08 Gang 6.90 m² 

09 Slaapkamer 2 19.35 m² 

10 Badkamer 2 5.36 m² 

11 Slaapkamer 3 13.55 m² 

12 Slaapkamer 4 18.92 m² 

 Totale bruto woning oppervlakte 183.76 m² 
    
 Aangebouwde afdak and de zuidkant van de woning ± 54.00 m² 
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2.  Beschrijving: 
 
A: Constructief . 
01.  Fundering: De fundering is een gewapend betonnen strokenfundering. 
       De kolommen zijn voorzien van gewapend betonnen voetplaten. 
       Het geheel is gefundeerd op vaste kleigrond. 
       Het metselwerk is op de stroken fundering tot aan de begane grondvloer opgetrokken met 
       metselblokken.  
 
 02.  Vloer begane grond: Deze zijn 8 cm dikke gewapend betonnen platen op grondaanvulling. 
                       
03.  Metselwerk en kolommen: Alle buiten- en dragende wanden zijn opgetrokken met 6” 

metselblokken, die tweezijdig bepleisterd zijn. Het niet dragende gedeelte is opgetrokken                       
met 4” metselblokken. De kolommen ter plaatse van de overdekte werkplaats zijn uitgevoerd 
met stalen pijpen ingestort in een betonnen poer. 

  
04.  Dakconstructie: Het betonstenen woonhuis is bedekt met een zadeldak gebouwd met   
       houten balken, plywood platen, asphalt base sheet en afgewerkt met asphalt shingles.        
       Het dak van de overdekte werkplaats is afgewerkt met metalen golfplaten. 
 
B.  Materialen en afwerkingen: 
De binnenkant van de woning was niet geïnspecteerd: Voor het bepalen van de waardering 
is gebruik gemaakt van aanname van standard bouwmaterialen op traditionele wijze 
uitgevoerd. 
 
01.  Vloerafwerking: Keramische tegels. 
 
02. Wandafwerking: Alle  binnen-en buitenwanden zijn bepleisterd en voorzie van  
      schilderwerk. De badkamerwanden zijn tot plafondhoogte betegeld met geglazuurde               
      wandtegels.  
      
03.  Plafondafwerking: De woning is voorzien van een verlaagd plafond afgewerkt met p.v.c 
       Schrootjes.           
                                                                                                             
04.  Ramen: Alle ramen zijn uitgevoerd met aluminium draairamen met glazen ruiten.  
       Enkele ramen zijn beschadigd.        
 
05.  Deuren: De buiten deuren zijn houten draai deuren. 
       Alle binnendeuren zijn uitgevoerd als vlakke met fineer afgewerkte fabrieksdeuren en zijn  
      afgeschilderd en afgehangen in een houten kozijn. 
 
06.  Inrichting van de badkamer: De badkamers zijn ingericht met een doucheruimte, een  
       wasbak op pedestal en een closet pot.  
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07.  Inrichting van de keuken: De keuken is ingericht met aanrechtkast gebouwd met plywood  
       en afgewerkt met formica. Een r.v.s wasbak is aangebracht. 
   
08.  Water en Riolering: De waterleidingen zijn deels uitgevoerd met koperen buizen en deels  
       met p.v.c buizen.   
       De rioleringen zijn uitgevoerd met p.v.c. afvoerbuizen die aangesloten zijn op een  
       beerput. 
 
 09.  Elektrawerken: De elektrische installatie is conform de door D.T.I gestelde normen  
        uitgevoerd. In elke slaapkamer is er een 220V aansluitpunt t.b.v. een airco-unit opgenomen. 
        Verder zijn er in diverse ruimten de nodige voorzieningen voor T.V.-en telefoon  
        aansluitingen. 
                
10.  Terreinafscheiding: Het perceel eigendomsgrond betreft een redelijk vlak tussen perceel     
       en is op de westgrens deels afgesloten met een metselwerk muur en deels met stalen  
       hekwerken. De Noord-, oost- en gedeelte van de zuidgrens is afgesloten met een 1m hoge  
       metselwerk muur. Op de zuidgedeelte van het perceel is het naastliggede gebouw              
       gebouwd op ongeveer 2m binnen de grens van perceel 1-L-705. 
       
11.  Tuin: De tuin is b eplant met enkele palmbomen en sierplanten.  
 
C.  Noemenswaardigheden: 
Het gebouw op perceel 1-L-1996 is ongeveer 2 meter over de grens van perceel 1-L-705 
gebouwd. Voor exacte meting moet een landmeetkundig bedrijf de erf overschrijding 
opmeten en het opmaken van meetbreiven voor elk perceel. 
 
Het onroerend goed is alléén van de straatzijde opgenomen. 
 
De woning, overdekte werkplaats, tuin en omheining verkeren in een matig staat van 
onderhoud.  
 
3.  De waarderingen: 
Het perceel eigendomsgrond met het daarop bevindende betonstenen woonhuis is gelegen aan 
een geasfalkteerde weg te Montaña. 
De ligging is gunstig te noemen. Bovengenoemd betonstenen woonhuis ligt op minder dan 5 
minuten rijafstand naar recreatie velden, stranden en hotels op de westkust van Aruba en op korte 
afstand naar de hoofd weg Noord naar Oranjestad. 
 
Vanuit gaande dat het betonstenen woonhuis, omheining en tuin matig onderhouden zijn, de 
aanwezige vaste inrichting, de constructieve opzet, beerput, rekening houdend dat het geheel op 
een 775 m² perceel eigendomsgrond gebouwd is, de ligging, e.d. in beschouwing genomen, kan 
hieronder de huidige markt-, herbouw-, en executiewaarden, van de bovenomschreven, 
onroerende goederen worden bepaald. 
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De herbouwwaarde inclusief alle aanwezige vaste inrichting:  
Omschrijving Grootte Prijs / m² Herbouwwaarde Afl. 
Woning  184 m² 1.860,00 342.240,00 
Overdekte werkplaats 54 m² 410,00 22.140,00 
Omheining west grens 16 m 400,00 6.400,00 
Omheining overige grenzen 75 m 380,00 28.500,00 
Tuinafwerking en beplanting 1 ps 4.000,00 4.000,00 
Totaal Herbouwwaarde          Afl. 403.280,00 

 
De huidige  vrije- marktwaarde inclusief alle aanwezige vaste inrichting: 
Omschrijving Waardering Herbouwwaarde 

Afl. 
Vrije markt waarde 

Afl. 
Woning  72% 342.240,00 246.413,00 
Overdekte werkplaats 70% 22.140,00 15.498,00 
Omheining west grens 75% 6.400,00 4.800,00 
Omheining overige grenzen 85% 28.500,00 24.225,00 
Tuinafwerking en beplanting 85% 4.000,00 3.400,00 
 Grootte Prijs / m²  
Terrein eigendom grond  ( 775 -50 ) 725  m² 205,00 148.625,00 
De huidige vrije marktwaarde   Afl. 442.961,00 

 
 
De huidige executiewaarde inclusief alle aanwezige vaste inrichting: 
Omschrijving Waardering Vrije 

marktwaardde 
Afl. 

Executie waarde 
Afl. 

Opstallen 75% 294.336,00 220.752,00 
Terrein  eigendom grond 75% 148.625,00 111.469,00 
De huidige executiewaarde   Afl. 332.221,00 
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4. Persoonlijke interesse: 
Ondergetekende, ing. Antonio  Wilson verklaart generlei interesse, in de eventuele 
transactie van de bovengenoemde onroerende goederen te hebben, de hem verstrekte gegevens,  
inlichtingen en eigen waarnemingen naar beste kennis van zaken bovengenoemde taxaties te  
hebben gemaakt. 
Er dient ten slotte erop gewezen te worden dat dit taxatierapport tijdgebonden is. 
 
Vervolgens opgemaakt en getekend te San Nicolaas, Aruba  d.d.  26 oktober 2020 
 

 
 

                                                                                       ing.  Antonio  Wilson. 
                                                                      Bouwkundig  adviseur / Taxateur  o.g 
Bijlage(s) : 
- situatietekening 
- kadastraal uittreksel 
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Rechter voorhoek en voorkant van de woning te Montaña 36. 
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Linker voorhoek van de woning te Montaña 36. 
 
 
 



    
     WILSON  CONSULTANCY  N.V.                       BOUWKUNDIGE  ADVIEZEN 
     VAN  GALENSTRAAT  12                                             BOUWTOEZICHT 
     SAN  NICOLAAS,  ARUBA.                                           BEGROTINGEN 
     TEL.  5938818                                                                   TAXATIES 
     FAX.  5840079,  1225@setarnet.aw                                 TEKENWERK 

 
9 
 

 
 

 
 
 



    
     WILSON  CONSULTANCY  N.V.                       BOUWKUNDIGE  ADVIEZEN 
     VAN  GALENSTRAAT  12                                             BOUWTOEZICHT 
     SAN  NICOLAAS,  ARUBA.                                           BEGROTINGEN 
     TEL.  5938818                                                                   TAXATIES 
     FAX.  5840079,  1225@setarnet.aw                                 TEKENWERK 

 
10 

 

 
 
 

 
 
 




