Boedeltaxateur

Model

Opgaaf gegevens van de inboedel
Boedelbeschrijving met waardeoordeel bij scheiden & overlijden

Waarom dit formulier?
Dit formulier is bestemd voor iedereen die een inboedel realistisch

Onderbouwing

op ‘dagwaarde’ moet (laten) beoordelen.

Bepaal zelf de peildatum en vraag een gedetailleerd inboedeltaxatierapport aan waarbij de hele of een gedeeltelijke inboedel

Als je erft of uit elkaar gaat, verdeel je de inboedel. Naast een schrif-

wordt getaxeerd naar die datum. Onze inboedeltaxaties zijn

telijke vastlegging is dan een goed onderbouwde dagwaarde van elk

transparant, schriftelijk vastgelegd en met officiële CBS indexcijfers

voorwerp van groot belang. Van een beneficiaire aanvaarding tot

(Centraal Bureau voor de Statistiek) onderbouwd. Tevens werken wij

aan een wettelijk verplichte boedelbeschrijving bij erfrecht voor

met de richtlijnen ‘verwachte levensduur gebruiksvoorwerpen’ (VLG)

minderjarigen, of van een aangifte successie naar de Belastingdienst

van de grote verzekeraars. Ons taxatierapport wordt mede daarom

tot een overname van de bedrijfsinventaris, een inboedeltaxatie-

door alle instanties geaccepteerd.

rapport is op zulke momenten een zeer belangrijk onderdeel om
toekomstige financiële misverstanden te voorkomen.

Invullen en inleveren
Print dit formulier, lees de instructies op de laatste pagina, vul met

Toelichting

pen hieronder de gegevens van de inboedel in, verzend dit formulier

Makkelijk, snel en voordelig inboedels taxeren voor een breed

naar info@boedeltaxateur.nl en ontvang binnen 24 uur jouw taxatie

publiek, dat is onze missie. Wij zijn een onafhankelijk inboedel-

rapport. Ons tarief voor een inboedeltaxatierapport via dit formulier

taxatiebureau met meerdere zelfstandige taxateurs in roerende

is €125 incl. btw (tot maximaal 100 invulregels). Vraag vrijblijvend

goederen en stellen voor onze (particuliere) opdrachtgevers uit de

onze kortingscode (tot 30% korting) bij jouw advocaat, mediator,

gehele Benelux inboedeltaxatierapporten op in maar liefst 4 ver-

notaris, rechter, scheidingsbemiddelaars, verzekering tussenpersoon,

schillende talen, namelijk: Nederlands, Duits, Engels en Frans. Vanaf

verzekeraar, e.d. En heeft deze business-partner nog geen kortings-

2005 zijn wij dé specialist voor erkende inboedeltaxaties op basis

code, dan kan er gratis één bij ons worden aangevraagd via

van het DIA-algoritme (Dagwaarde door Indexering en Afschrijving).

boedeltaxateur.nl.

Hierbij wordt de dagwaarde van elk individueel voorwerp getaxeerd
door de geïndexeerde nieuwwaarde te corrigeren met de bereken-

Meer informatie

de en beoordeelde afschrijving.

Kijk voor meer informatie en op boedeltaxateur.nl en ga naar de
pagina ‘veelgestelde vragen’.

1

Gegevens

1a

Naam en voorletter(s)

1b

Adres, postcode en plaats

1c

Telefoonnummer

1d

E-mail (verplicht)

1e

Peildatum

1f

Aanvullende informatie

1g

Onderdelen invulregel

1h

Voorbeeld invulregel

□ vandaag

□ anders, namelijk

-

-

(maximaal 5 jaar geleden)

voorwerp#aantal#aankoopjaar#aankoopmaand#aankoopbedrag.p.st.#conditie#kwaliteit#verkoopbaarheid

Boekenkast (hout)#1#2015#09#1295#60#60#60
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Alleen je e-mailadres invullen is verplicht. Die hebben wij namelijk nodig voor de verzending van het inboedeltaxatierapport.
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Voorwerp # aantal # aankoopjaar # aankoopmaand # aankoopprijs per stuk # conditie # kwaliteit # verkoopbaarheid
1
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Instructies invulregel
Invulregel in deze volgorde invullen A#B#C#D#E#F#G#H en

G = Kwaliteit; Geef een realistisch beoordelingscijfer (van 0 tot 100)

plaats tussen de verschillende onderdelen altijd een ‘#’.

van de kwaliteit bij aankoop van het te taxeren voorwerp. Vind je dit
moeilijk? Vul dan 60 (normale kwaliteit) in.

A = Voorwerp; Geef een korte duidelijke (persoonlijke) omschrijving
van het te taxeren voorwerp (bijvoorbeeld: 3-zitsbankstel(stof),

De beoordelingscijfers hebben de volgende betekenis:

bureau van opa (mahoniehout), blauwe kast(fineer) op de

91 t/m 100 = Uitstekende kwaliteit (best verkrijgbare kwaliteit)

kinderkamer, etc). Geef hier eventueel ook aan van welk relevant

81 t/m 90 = Zeer goede kwaliteit

materiaal het voorwerp is gemaakt (zoals een bankstel; stof, leer,

71 t/m 80 = Goede kwaliteit

leatherlook, eiken, losse kussens, etc).

61 t/m 70 = Ruim voldoende kwaliteit
60 = normale kwaliteit

B = Aantal; Standaard vul je hier 1 in. Heb je meer dezelfde

51 t/m 59 = Voldoende kwaliteit

voorwerpen die bij elkaar horen, vul dan het aantal in (bijvoorbeeld

41 t/m 50 = Matige kwaliteit

bij eetkamerstoelen, bloembakken, etc).

31 t/m 40 = Onvoldoende kwaliteit
21 t/m 30 = Ruim onvoldoende kwaliteit

C = Aankoopjaar; Vul het jaar van aankoop in. Heb je geen factuur

11 t/m 20 = Slechte kwaliteit

meer, maak dan een realistische inschatting van het aankoopjaar

0 t/m 10 = Zeer slechte kwaliteit (slechtst verkrijgbare kwaliteit)

(elk aankoopjaar is mogelijk; notatie: JJJJ).
H = Verkoopbaarheid; Geef een realistisch beoordelingscijfer (van 0
D = Aankoopmaand; Vul de maand van aankoop in. Heb je geen

tot 100) van de verkoopbaarheid (is het voorwerp snel of langzaam

factuur meer en weet je het niet meer precies, houd dan juli

te verkopen op de 2e handsmarkt?) van het te taxeren voorwerp. Vind

(midden van het jaar = 07) aan (notatie: MM).

je dit moeilijk? Vul dan 60 (normale verkoopbaarheid) in

E = Aankoopbedrag per stuk; Vul het aankoopbedrag per stuk in.

De beoordelingscijfers hebben de volgende betekenis:

Heb je geen factuur meer, maak dan een realistische inschatting van

91 t/m 100 = Uitstekende verkoopbaarheid (geen aanbod, veel vraag)

het aankoopbedrag per stuk,

81 t/m 90 = Zeer goede verkoopbaarheid

bij de taxatie wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het opgegeven

71 t/m 80 = Goede verkoopbaarheid

aantal (notatie: alleen hele euro bedragen zonder valutateken).

61 t/m 70 = Ruim voldoende verkoopbaarheid
60 = normale verkoopbaarheid

F = Conditie; Geef een realistisch beoordelingscijfer (van 0 tot 100)

51 t/m 59 = Voldoende verkoopbaarheid

van de huidige conditie (de huidige staat, zoals; heeft gebruik

41 t/m 50 = Matige verkoopbaarheid

sporen, is als nieuw of is beschadigd) van het te taxeren voorwerp.

31 t/m 40 = Onvoldoende verkoopbaarheid

Vind je dit moeilijk? Vul dan 60 (normale conditie) in

21 t/m 30 = Ruim onvoldoende verkoopbaarheid
11 t/m 20 = Slechte verkoopbaarheid

De beoordelingscijfers hebben de volgende betekenis:

0 t/m 10 = Zeer slechte verkoopbaarheid (veel aanbod, geen vraag)

81 t/m 90 = Zeer goede conditie

Tip!

71 t/m 80 = Goede conditie

Jouw spullen worden steeds minder waard doordat ze ouder worden

61 t/m 70 = Ruim voldoende conditie

of slijten. Dit heet waardevermindering. De dagwaarde van je inboe-

60 = normale conditie

del is dus de nieuwwaarde min de waardevermindering. Hoe hoog

51 t/m 59 = Voldoende conditie

deze waardevermindering is, moeten we berekenen. Dit doen we met

41 t/m 50 = Matige conditie

behulp van het DIA-algoritme. De dagwaarde hangt namelijk af van

31 t/m 40 = Onvoldoende conditie

het gebruik (conditie), het merk (kwaliteit) en de aankoopprijs (huidige

21 t/m 30 = Ruim onvoldoende conditie

verkoopbaarheid). Zo slijt een fauteuil in het huis van een gezin met

11 t/m 20 = Slechte conditie

drie kleine kinderen sneller dan een fauteuil in het huis van een

0 t/m 10 = Zeer slechte conditie (zeer beschadigd)

gepensioneerd echtpaar. De dagwaarde zal dan dus sneller dalen.
Ook het merk van een product heeft invloed op de dagwaarde. Een
wasmachine van Miele houdt langer zijn waarde dan een wasmachine
van een onbekend merk. Tot slot wordt de dagwaarde mede bepaalt
door vraag en aanbod.
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91 t/m 100 = Uitstekende conditie (nieuw in de verpakking)

