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VERSLAG VAN HET OVERLEG OVER DE TAXATIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN DE PARKEERDEKKEN AAN 

DE TICHELBERG EN TURFBERG IN ZOETERMEER 

Datum overleg: 5 februari 2013  
Plaats:  Tichelberg 7, Zoetermeer 
Aanwezig: Marcel Bromet, directeur HDS Taxaties B.V. (HDS) 

Jan van Zonneveld, bestuurslid Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergenbuurt (HVMB) 
Arco Roos, financieel adviseur bestuur HVMB 
Sjaak Braam, beoogd contactpersoon verzekeringen HVMB 

Datum verslag: 5 februari 2013 
Opsteller: Jan van Zonneveld 
c.c.:  Aanwezigen en HVMB bestuur 

Doel overleg 

Het doel van het overleg is om vast te stellen of een taxatie mogelijk is voor de verzekeringswaarde van de 
opstalverzekering van de gemeenschappelijke delen van de twee wooncomplexen aan de Tichelberg en de 
Turfberg, waarvoor het HVMB bestuur verantwoordelijk is.  

Conclusies 

1. HDS kan de bovengenoemde gemeenschappelijke delen niet taxeren, omdat deze technisch een geheel 
vormen met de gehele constructie van de parkeerdekken. Bij een schade zou dit leiden tot een zeer 
ingewikkelde en daarmee zeer tijdrovende schadeafhandeling. In dit verband zijn er vraagtekens te plaatsen 
bij de taxatie, waarop de huidige polis is gebaseerd.  

2. Het advies van HDS is om de parkeerdekken en woningen van beide complexen te taxeren en in hun geheel 
te verzekeren. Naar verwachting zal dit niet haalbaar zijn. Het HVMB bestuur heeft dit in het verleden al een 
aantal malen zonder succes in de Algemene Leden Vergadering (ALV) aan de orde gesteld.  

3. Als alternatief stelt HDS voor om de complexen horizontaal te splitsen in parkeerdekken (bouwtechnisch één 
geheel) en woningen. De parkeerdekken worden dan in hun geheel getaxeerd voor een gemeenschappelijke 
HVMB opstalverzekering. De woningen blijven individueel verzekerd, zoals nu ook al het geval is. Bij schade 
is de herbouw van de parkeerdekken verzekerd, via de HVMB. Na herbouw van de dekken kunnen de 
woningen vervolgens worden herbouwd.  

4. Bij de taxatie van de parkeerdekken als één geheel moet worden aangegeven welke onderdelen worden 
mee verzekerd, zoals o.a. hemelwaterafvoer, garages, fundering van de dekken en waterkerende laag en 
leeflaag. Een grove raming van de te verzekeren waarde van de parkeerdekken komt uit op € 5 á 6 miljoen, 
inclusief BTW. De uiteindelijke waarde is afhankelijk van welke onderdelen verzekerd zijn. De huidige premie 
voor de opstalverzekering is gebaseerd op een verzekerde waarde van € 1 miljoen. De collectieve 
premiestijging zou mogelijk opgevangen kunnen worden door een premiebesparing bij de individuele 
woonhuis polissen. Dit zou nader uitgezocht moeten worden.  

Afspraken 

Afgesproken is het verslag in het HVMB bestuur te bespreken met het verzoek om aan te geven welke optie de 
voorkeur heeft van het bestuur en verder uitgewerkt kan worden.  


