Instructies invulregel

Invulregel volgorde: A#B#C#D#E#F#G#H#I
Vul tussen de gegevens een '#' in.
A = Volgnummer; Elk volgend voorwerp begint op een nieuwe regel met een volgend volgnummer (van 1 naar 2, van 2 naar 3, etc)
B = Trefwoord; Geef een korte duidelijke (persoonlijke) omschrijving van het te taxeren voorwerp (bijvoorbeeld: 3-zitsbankstel(stof), bureau van opa(mahoniehout),
blauwe kast(fineer) op de kinderkamer, etc). Geef hier eventueel ook aan van welk relevant materiaal het voorwerp is gemaakt (zoals een bankstel; stof, leer, leatherlook,
eiken, losse kussens, etc)
C = Aantal; Standaard vul je hier 1 in. Heb je meer dezelfde voorwerpen die bij elkaar horen, vul dan het aantal in (bijvoorbeeld bij eetkamerstoelen, bloembakken, etc)
D = Aankoopjaar; Vul het jaar van aankoop in. Heb je geen factuur meer, maak dan een realistische inschatting van het aankoopjaar (elk aankoopjaar is mogelijk;
notatie: JJJJ)
E = Aankoopmaand; Vul de maand van aankoop in. Heb je geen factuur meer en weet je het niet meer precies, houd dan juli (midden van het jaar = 07) aan (notatie:
MM)
F = Aankoopbedrag per stuk; Vul het aankoopbedrag per stuk in. Heb je geen factuur meer, maak dan een realistische inschatting van het aankoopbedrag per stuk,
bij de taxatie wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het opgegeven aantal (notatie: alleen hele euro bedragen zonder valutateken)
G = Conditie; Geef een realistisch beoordelingscijfer (van 0 tot 100) van de huidige conditie (de huidige staat, zoals; heeft gebruik sporen, is als nieuw of is beschadigd)
van het te taxeren voorwerp. Vind je dit moeilijk? Vul dan 60 (normale conditie) in
De beoordelingscijfers hebben de volgende betekenis:
91 t/m 100 = Uitstekende conditie (nieuw in de verpakking)
81 t/m 90 = Zeer goede conditie
71 t/m 80 = Goede conditie
61 t/m 70 = Ruim voldoende conditie
60 = neutrale - normale conditie
51 t/m 59 = Voldoende conditie
41 t/m 50 = Matige conditie
31 t/m 40 = Onvoldoende conditie
21 t/m 30 = Ruim onvoldoende conditie
11 t/m 20 = Slechte conditie
0 t/m 10 = Zeer slechte conditie (zeer beschadigd)
H = Kwaliteit; Geef een realistisch beoordelingscijfer (van 0 tot 100) van de kwaliteit bij aankoop van het te taxeren voorwerp. Vind je dit moeilijk? Vul dan 60 (normale
kwaliteit) in
De beoordelingscijfers hebben de volgende betekenis:
91 t/m 100 = Uitstekende kwaliteit (best verkrijgbare kwaliteit)
81 t/m 90 = Zeer goede kwaliteit
71 t/m 80 = Goede kwaliteit
61 t/m 70 = Ruim voldoende kwaliteit
60 = neutrale - normale kwaliteit
51 t/m 59 = Voldoende kwaliteit
41 t/m 50 = Matige kwaliteit
31 t/m 40 = Onvoldoende kwaliteit
21 t/m 30 = Ruim onvoldoende kwaliteit
11 t/m 20 = Slechte kwaliteit
0 t/m 10 = Zeer slechte kwaliteit (kwalitatief het slechtste)
I = Verkoopbaarheid; Geef een realistisch beoordelingscijfer (van 0 tot 100) van de verkoopbaarheid (is het voorwerp snel of langzaam te verkopen op de 2e
handsmarkt?) van het te taxeren voorwerp. Vind je dit moeilijk? Vul dan 60 (normale verkoopbaarheid) in
De beoordelingscijfers hebben de volgende betekenis:
91 t/m 100 = Uitstekende verkoopbaarheid (je hebt een uniek voorwerp dat iedereen wil kopen, iedereen wil het hebben)
81 t/m 90 = Zeer goede verkoopbaarheid
71 t/m 80 = Goede verkoopbaarheid
61 t/m 70 = Ruim voldoende verkoopbaarheid
60 = neutrale - normale verkoopbaarheid
51 t/m 59 = Voldoende verkoopbaarheid
41 t/m 50 = Matige verkoopbaarheid
31 t/m 40 = Onvoldoende verkoopbaarheid
21 t/m 30 = Ruim onvoldoende verkoopbaarheid
11 t/m 20 = Slechte verkoopbaarheid
0 t/m 10 = Zeer slechte verkoopbaarheid (je hebt een voorwerp dat iedereen al heeft gekocht, niemand wil het hebben)

